
 

 

   



 

 

  



 

 

  

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na řízení vybrané části výrobního procesu společnosti IMI 

Precision Engeneering a klade si za cíl předložit návrh na zavedení nového přístupu řízení 

výrobního úkolu dané části výrobního procesu s využitím modelu Kanban. Předmětem 

analýzy jsou zásoby dané části výrobního procesu, které jsou analyzovány na základě 

ABC/XYZ analýzy, z jejichž závěrů v návrhové části práce vychází vytvoření návrhu 

zavedení Kanbanů.  

Abstract 

This thesis focuses on the management of a selected part of the production process in IMI 

Precision Engineering and aims to present a proposal for the introduction of a new 

approach to managing the production task of the given production process part using the 

Kanban model. The subject of the analysis is the inventory of the given production 

process part, which are analysed based on ABC / XYZ analysis, the conclusions of which, 

presented in the design part of the thesis, serve as basis for the creation of a proposal for 

the introduction of Kanban. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení nové formy řízení vybrané části výrobního 

procesu. Aby mohla být výroba vnímána za štíhlou, musí se zaměřovat na identifikaci a 

eliminaci činností, které provádí, a které nepřináší žádnou hodnotu při tvorbě produktů. 

Práce je napsána ve spolupráci s výrobní divizí společnosti IMI Precision Engeneering a 

soustřeďuje se právě na eliminaci některých takových činností. Konkrétně je tématem 

práce zavádění modelu Kanban na 2. linku výroby Opál, jejíž řízení zásob a výroby v tuto 

chvíli vede k vytváření nevyváženého množství skladovaných zásob a neefektivnímu 

využívání strojů této výroby. Tyto problémy způsobují, že některé výrobní stroje jsou 

zahlceny, a jiné, ve výrobním toku navazující, naopak nemají k dispozici dostatek 

potřebného množství zásob na správném místě a ve správný čas k zajištění plynulé 

návaznosti výroby. Opál se s těmito problémy potýká, jelikož se jedná o relativně novou 

výrobu v Brně. Tato výroba byla transferovaná minulý rok z Bristolu a opět zahájila 

výrobu v prosinci 2020. 

Práce se zaměřuje pouze na linku 02, protože je považována za nejvíce problematickou, 

jelikož část její výroby, konkrétně navíječka Marsilli, produkuje obrovské zásoby i pro 

jiné linky Opálu. Z časového hlediska je proto nutné Kanban na ni zavést jako první. 

Práce je rozdělena do několika částí; první se zaměřuje na představení společnosti IMI 

Precision Engineering, na popis základních informací o její výrobní divizi v Brně se 

zaměřením na výrobní program, výrobní provoz, dodavatele a její zákazníky. Druhá část 

popisuje základní teoretická východiska práce, zejména výrobu, řízení výroby, 

ABC/XYZ analýzu, štíhlou výrobu a projekt.  

Ve třetí části je popsána výroba Opál, která je následně zmapovaná pomocí současné 

Value Stream Map, dále je specifikována problematika, kterou se práce zabývá 

v návrhové části a je provedena analýza zásob ABC/XYZ. Poté navazuje návrhová část, 

ve které dochází k vytvoření návrhu Kanbanů, pro který je vytvořena i simulace, která 

ověřuje jeho správnost a odhaluje potenciální přínosy, které zavedení Kanbanu 

společnosti přinese, a popisuje postup zavedení Kanbanů do výroby dané linky.  

Poslední část se zaměřuje na odhalení podmínek realizace návrhu, vytvoření budoucí 

Value Stream Map, díky které lze graficky znázornit změny ve výrobním toku linky 02 a 
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porovnat současný stav s budoucím, a nakonec dochází ke zhodnocení návrhu popisem 

přínosů návrhu a finančním zhodnocením návrhu.  

Závěrečná práce vychází z informací čerpaných z české i anglické literatury, 

z elektronických zdrojů, z webových stránek společnosti, interní dokumentace 

společnosti, školení poskytnutých zaměstnancem společnosti, konzultací se zaměstnanci 

společnosti a návštěv společnosti. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavní cíl práce je zavedení nového přístupu řízení výrobního úkolu s využitím modelu 

Kanban pro podmínky vybraného výrobního procesu při dosažení úspory času a nákladů 

s ohledem na zákaznické požadavky. Z tohoto cíle se odvíjí další dílčí cíle práce, jejichž 

splnění vede k naplnění hlavního cíle práce. Každá část práce se potýká s vlastními 

dílčími cíli.  

Prvním dílčím cílem práce je popsání podnikání ve výrobní divizi společnosti IMI 

Precision Engineering, s. r. o. se zaměřením na výrobní program, výrobní provoz, 

dodavatele, její zákazníky, organizační strukturu a informační systém, který společnost 

využívá. Informačními zdroji této části práce jsou webové stránky společnosti, výroční 

zpráva společnosti, interní dokumentace společnosti a konzultace se zaměstnanci 

společnosti. 

Druhým dílčím cílem práce je popsání teoretických východisek práce, zejména tedy 

osvětlení termínů jako je výroba, řízení výroby, zásoby, ABC/XYZ analýza, štíhlá 

výroba, Kanban, Value Stream Map a projekt. Informace pro zpracování teoretické části 

práce jsou čerpány zejména z české a anglické literatury, internetových zdrojů a ze 

školících podkladů vybrané společnosti. 

Třetím dílčím cílem práce je analýza současného stavu, tedy popis výroby Opál, 

zmapování této výroby pomocí Value Stream Map, specifikace problému, kterého se týká 

návrhová část práce a provedení klasifikace zásob 2. linky Opálu pomocí analýzy 

ABC/XYZ. Ke zpracování analytické části práce jsou informace čerpány z interní 

dokumentace společnosti, ze školení poskytnutého zaměstnancem společnosti, 

z pozorování vybraných pracovišť společnosti a konzultací se zaměstnanci společnosti. 

Čtvrtým dílčím cílem je vytvoření návrhu Kanbanů pro 2. linku výroby Opál, vytvoření 

simulace fungování dané linky po zavedení Kanbanů, která ověřuje správnost návrhu, a 

popsání postupu realizace zavedení Kanbanů do výroby, ve kterém jsou popsány 

jednotlivé činnosti vedoucí k úspěšnému provedení této realizace, ke kterým je přiřazena 

jejich časová náročnost a následné vytvoření Ganttova diagramu celé realizace. 

Informace pro splnění tohoto dílčího cíle jsou čerpány z interní dokumentace společnosti, 

ze školení zaměstnancem společnosti, z konzultací se zaměstnanci společnosti a 

z pozorování vybraných pracovišť společnosti. 
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Posledním dílčím cílem je identifikovat a popsat podmínky realizace návrhu, vytvoření 

budoucí Value Stream Map výroby dané linky po zavedení Kanbanů, srovnání budoucí a 

současné Value Stream Map a vytvoření zhodnocení návrhu, které popisuje přínosy 

návrhu a také návrh zhodnocuje finančně. Informace pro tuto část práce jsou čerpány 

z interní dokumentace společnosti, z konzultací se zaměstnanci společnosti a 

z pozorování vybraných pracovišť společnosti.  
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1 POPIS PODNIKÁNÍ VE VYBRANÉM PODNIKU 

Práce je napsána ve spolupráci s IMI Precision Engineering, s.r.o. (IMI International 

s.r.o.). Tato část práce se soustřeďuje na představení této společnosti, popis její výrobní 

divize IMI Precision Engeneering CZ v Brně s ohledem na její výrobní program, výrobní 

provoz, dodavatele, zákazníky, informační systém, který využívá, a organizační 

strukturu. Informace pro tuto část práce byly čerpány z webových stránek společnosti, 

výroční zprávy společnosti a z konzultací se zaměstnanci společnosti 

1.1 IMI Precision Engineering 

Společnost IMI Precision Engineering je jednou z dceřiných společností společnosti IMI 

plc, která má sídlo v Birminghamu, Velké Británii, a jejíž prodejní a servisní síť v 50 

zemích světa s výrobními závody v USA, Německu, Číně, Velké Británii, Švýcarsku, 

České republice, Mexiku a Brazílii (norgren.cz, 2021). 

Společnost Norgren založil v roce 1925 Carl Norgren, který je známý vytvořením návrhu 

první vytvořené maznice montované do systému na světě. Tato společnost byla poté 

v rámci růstu a strategického řízení v roce 1975 prodána IMI plc. V roce 2015 vznikla 

nová divize IMI Precision Engineetring spojením subjektů IMI Norgren, IMI Buschjost, 

IMI FAS, IMI Herion a IMI Maxseal (norgren.cz, 2021).  

Společnost IMI International je rozdělena do tří divizí – MI Precision Engineering, IMI 

Critical Engineering a IMI Hydronic Engineering. Pro závěrečnou práci je důležitá právě 

ta výrobní v Brně, IMI Precision Engineering, která se podílí na spolupráci s touto 

závěrečnou prací, jejíž sídlem je Brno – Modřice, Evropská 852, 664 42. Tato divize 

byla postavena v roce 2002 v roce 2015 byla přejmenovaná na dnešní znění. Jednotlivé 

divize mají vlastní útvary prodeje, výroby, nákupu a účetnictví a každá samostatně 

spravuje vlastní informační technologie. Správa finančních zdrojů celé společnosti je 

zajišťována divizí v Brně (Výroční zpráva, 2019).  

IMI je světovým lídrem v oblasti technologií k řízení médií a pohybu. Svým zákazníkům 

poskytuje výjimečné služby a řešení prostřednictvím sortimentu vysoce výkonných 

produktů a úzké spolupráce (norgren.cz, 2021).  
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1.2 Základní informace o výrobní divizi Norgren Brno 

Hlavní činností výrobní divize je výroba a dodání pneumatických prvků a 

automatizačních systémů s využitím k veškeré strojírenské výrobě. Jejich produkty se 

dají využívat od montáže automobilů až po chemický, textilní, farmaceutický i 

potravinový průmysl. Výrobní divize v Brně nedodává koncovým zákazníkům, ale 

poskytuje komponenty dodavatelům průmyslových značek. Výrobky relevantní pro 

práci jsou dováženy do Německa. 

Výrobní program v Brně zahrnuje: pneumatické válce, produkty pro úpravu vzduchu, 

tlakové spínače, produkty pracující s vakuem, ventily, šroubení, trubky, hadice a 

další příslušenství (norgren.cz, 2021). Samotná výroba je přerušovaná sériová výroba 

fungující ve třísměnném provozu, která je plánována a řízena metodou MRP. 

Divize má řadu dodavatelů z celého světa; zahraniční dodavatelé značně převyšují ty 

tuzemské. Využívání zásob dle původu dodavatele je znázorněno v následující tabulce 

v českých korunách: 

Tabulka 1: Využití zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

  Využití zásob 

Amerika 5 606 619,20 Kč 

Asie 119 738 564,50 Kč 

Česko 212 189 330,69 Kč 

Evropa 1 584 200 893,65 Kč 

Celkový součet 1 921 735 408,04 Kč 

 

Obrázek 1: Procentuální využití zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Z tabulky i obrázku je patrné, že největší počet zásob má divize od dodavatelů z Evropy, 

mezi které nebyli započítání ti tuzemští, kteří jsou s hodnotou zásob na druhém místě a 

na posledních dvou místech jsou dodavatelé z Asie a z Ameriky. 

1.2.1 Informační systém 

Celá společnost využívá informační systém JDE – JD Edwards. Jedná se o sadu 

integrovaných aplikací komplexního softwaru od společnosti Oracle pro řízení celé 

společnosti s ERP (řízení podnikových zdrojů), CRM (řízení vztahů se zákazníky) a SCM 

6%
11%

83%

Amerika Asie Česko Evropa
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(plánování dodavatelských řetězců) podporou. Tento systém disponuje několika 

desítkami jazykových mutací a je přizpůsoben legislativním požadavkům zemí, ve 

kterých je možné si jej zakoupit. Proto umožňuje práci v mezinárodním prostředí – včetně 

České a Slovenské republiky (algotech.cz, 2021). 

Tento systém je přístupný zaměstnancům logistického oddílu společnosti a také 

technikům a mistrům ve výrobě pomocí přiděleného pro každého unikátního loginu a 

hesla. 

1.2.2 Organizační struktura 

V IMI Precision pracuje více než 600 zaměstnanců. V jejich čele je stojí ředitel závodu, 

zodpovídající generálnímu řediteli celé společnosti. Řediteli závodu zodpovídají vedoucí 

pracovníci – manažeři – jednotlivých výrobních úseků. Tito pracovníci dále spolupracují 

s odborníky v oblasti kvality, logistiky a plánování a každý z nich vede svůj tým, který 

se zabývá právě řízením kvality, technologie a plánování.  

Pro práci je relevantní organizační struktura logistického oddílu, se kterým pobíhala 

spolupráce. Tento oddíl se věnuje navrhování nových způsobu zásobování výrobních 

linek, zjednodušení manipulace s materiálem apod. Zjednodušená struktura tohoto oddílu 

vypadá tímto způsobem: 

 

Obrázek 2: Organizační struktura logistického oddílu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace, 2021) 
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1.2.3 Proces přijetí objednávky a expedice k zákazníkovi 

Výrobky jsou prodávány nepřímo přes distribuční centrum. Je nutné předpovídat budoucí 

poptávky a jejich návaznost na procesy výroby nákupu a investic, což má za úkol Sales 

and Operation Plannig (S&OP). Jedná se o proces předpovídání poptávky a následnou 

modelaci předpovídaného množství na kapacity zařízení a lidských zdrojů dané oblasti. 

Tento proces propojuje informace od zákazníků a požadavky na dodavatelský řetězec 

s očekáváním finančního plánu a připravenosti kapacit tak, aby byla společnost schopna 

definovat a také splnit plán na další 3-24 měsíců (Interní dokumentace, 2021). 

Společnost IMI International přijímá objednávky do systému a při splnění určitých 

podmínek je potvrzena. Na základě predikcí a dalších přijatých objednávek se tvoří plán 

tržeb na následující období (1-3 měsíce). Následně se rozpočítává průměr na výrobní den 

v daných měsících, čímž se stanoví cíl, který plánovač zohledňuje při operativním 

plánování (Interní dokumentace, 2021).  

Operativní plán je sestavován na základě zákaznických objednávek příslušného období, 

dostupnosti materiálu, kapacit, operátorů a strojů. Tento plán slouží jako podklad 

k vytváření pracovních příkazů pro výrobu (WO) na úrovni kusů. Vytištění WO se 

předávají jednotlivým oblastem, pro které se přichystá materiál z centrálního a výrobního 

skladu a začíná vlastní výrobní proces. Výstupem je buď produkt formy hotového 

výrobku připraveného k expedici, nebo produkt vstupující do dalšího produktu (Interní 

dokumentace, 2021). 

Hotová výroba je z jednotlivých oblastí svážena do exportní zóny, což zajišťuje oddělení 

logistiky. Po svozu je prováděna kontrola, konsolidace výrobků dle zákazníka a fakturace. 

Tímto je uzavřena zákaznická objednávka (SO) (Interní dokumentace, 2021).  
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Obrázek 3: Proces přijetí objednávky a expedice k zákazníkovi 

(Zdroj: Interní dokumentace společnosti, 2021) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce se zabývá objasněním a definováním základních pojmů a 

teoretických poznatků souvisejících s tématem závěrečné práce pomocí odborné 

literatury. 

2.1 Výroba 

Výroba je jedním z primárních procesů společnosti, kterou lze chápat jako účelný sled 

operací, při kterém se propojují veškeré výrobní faktory při přímé či nepřímé účasti 

zaměstnanců s cílem uspokojení potřeb zákazníků. Tento proces transformuje vstupy za 

výstupy a je realizován výrobním systémem disponovaným společností (Tomek a 

Vávrová, 2014, str. 26). Vstupy rozumíme práci, půdu, kapitál a informace. Výstupy tvoří 

ekonomické statky a služby – statky materiální a nemateriální povahy (Váchal a 

Vochozka, 2013, str. 161). 

Z podnikatelského pohledu zajišťuje výroba společnosti získání ekonomického efektu 

v podobě zisku, zvýšení podílů na trhu, dlouhodobého zhodnocení investovaných 

prostředků, posílení image společnosti apod. (Veber, 2014, str. 33).  

2.1.1 Výrobní cíl 

Z úzkého hlediska je výrobním cílem podniku maximálně využívat své zdroje a tím 

dosahovat zisku. Tento cíl ale v mnoha případech vede k výrobě na sklad, která často 

přináší podniku ztrátu. Proto je tento cíl rozšířen též na maximální uspokojení zákazníků. 

Neprodaný výrobek nemá pro podnik žádnou hodnotu, a proto je potřeba, aby výrobci 

vytvářeli trvalejší spojení se svými zákazníky. Dalším cílem je udržitelnost životního 

prostředí, tedy ohleduplnost výroby k životnímu prostředí, k využívání přírodních zdrojů 

a také dodržování bezpečnosti práce. Tyto cíle se také označují jako „3 P“; People, Planet, 

Profit. Tyto tři klíčové oblasti jsou vzájemně propojeny a slouží k uvědomění si, že 

životaschopné, funkční a ziskové podnikání musí brát ohled i na dopad svých činností 

včetně odpadů, emisí a jejich dalšího zpracování či likvidací: 

• People – Lidstvo, sociální aspekt: Snižování chudoby, zlepšování životních a 

pracovních podmínek, vzdělání, pracovní normy apod. 
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• Planet – Životní prostředí: Znečištění, změny klimatu, vyčerpávání vzácných 

zdrojů, ochrana vodních zdrojů, poškození ozónové vrstvy apod. 

• Profit – Ekonomika, ekonomické cíle: Návratnost investic, kapitálu, výše daní, 

podniková etika, ziskovost, snižování korupce apod. (Váchal a Vochozka, 2013, 

str. 463).  

Cíle ekonomiky výrobního systému lze rozlišit jako: 

• Věcný cíl – Vytvoření produktů, výrobků či poskytnutí služeb dle požadavků trhů 

při ohledu na možnosti technologie aj. 

• Hodnotový cíl – Naplnění požadovaných hospodářských výsledků, plnění cílů 

odvozených ze strategie podniku a celopodnikových cílů top managementu.  

• Humánní cíl – Zajištění průběhu výrobního procesu za realizace společenských i 

humánních snah; vymezení úkolů, kompetencí, odpovědností, právních omezení, 

péče o zdraví pracovníků, vytváření sociálních kontaktů, psychologického 

klimatu, vztah k životnímu prostředí aj (Jurová, 2016, str. 93). 

2.1.2 Členění výroby 

Základní členění výrobního procesu závisí na základě vztahů podniku se svými 

zákazníky. Jestliže je produkt specifikován přímo zákazníkem, pak se jedná o tzv. 

zakázkovou výrobu. Pokud je pro podnik jejich zákazník neznámý, tedy nezná jej přímo, 

a podnik vyrábí pro trh, jedná se o výrobu na sklad (Jurová, 2016, str. 110). 

Dále se výrobní procesy rozlišují: 

Dle množství a druhů výrobků 

• Kusová výroba – Výroba velkého počtu druhů výrobků v malých množstvích na 

zakázku nebo na kusy. Opakuje se velmi nepravidelně a v některých případech se 

neopakuje vůbec. 

• Sériová výroba – Výroba se opakuje v sériích, které se podle počtu výrobků 

rozděluje na malosériovou, středněsériovou a velkosériovou výrobu. Vyrábí se 

větší množství různých výrobků na různých zařízeních s určitou pravidelností. 

• Hromadná výroba – Výroba malého počtu či jednoho druhu výrobků ve velkém 

až neomezeném množství na stejných zařízeních. Je typická vysokou mírou 

opakovanosti a relativně dlouhým ustálením výroby stejného druhu výrobků. 
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Pracovníci v této výrobě nemusí mít tak vysokou kvalifikaci jako pracovníci 

v kusové výrobě (Jurová, 2016, str. 111). 

Dle plynulosti výrobního procesu 

• Plynulá výroba, kontinuální – Výroba, při které se výrobní proces nepřerušuje 

ani ve dnech pracovního klidu. Manipulační a technologické procesy jsou zde 

těsně spojeny. Zastavení tohoto druhu výroby je často spojeno se značnými 

náklady. Jedná se např. o chemickou či hutní výrobu. 

• Přerušovaná výroba, diskontinuální, diskrétní – Výrobní proces je přerušován 

nutností uskutečnění řadou procesů jako je doprava materiálu, upnutí a vyjmutí 

obrobku, výměnou nástroje apod. Je složen ze sekvence jednoho či více kroků, 

které by měly být vykonány v definovaném pořadí. Vyráběné výrobky se 

přesouvají mezi jednotlivými výrobními pracovišti (Jurová, 2016, str. 110). 

Dle formy organizace výroby 

• Proudová výroba – Hromadná výroba jednoho či několika málo druhů výrobků 

na výrobní lince. Jednotlivé výrobní fáze není nutné rozpojit mezioperačními 

zásobami. 

• Skupinová výroba – Vyrábí několik druhů výrobků v menších množstvích na 

stejných zařízeních. Různé fáze výroby jsou, případně mohou být, rozpojeny 

mezioperačními zásobami. Z ekonomického hlediska není vhodné produkty 

vyrábět na lince. 

• Fázová výroba – Výroba velkého množství výrobků jak standardních, tak pro 

konkrétního zákazníka. Pro tuto výrobu je typické využití dílen, ve kterých jsou 

výrobky vyráběny v různých sekvencích a trasách odlišných pro každý druh 

výrobku. Každý druh výrobku je vyráběn v malých počtech (Jurová, 2016, str. 

111-113). 

2.2 Řízení výroby 

Hlavní náplní řízení výroby je organizace jednotlivých prvků výrobního systému 

(pracovníci, stroje, materiály a informace) a definování jejich vzájemných vztahů tak, aby 

tyto prvky přinášely užitek. Jeho cílem je zabezpečit optimální fungování a rozvoj 

výroby. Čím blíže je management výroby svému materiálovému toku, tím více se zabývá 
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koordinováním věcného, prostorového a časového uspořádání a sladění výrobních 

faktorů. Řízení výroby má za úkol řídit všechny činnosti a operace výrobního systému 

vedoucí ke tvorbě výrobků či služeb (Váchal a Vochozka, 2013, str. 462). 

Podnik by měl zaujmout takové postavení na trhu, které mu bude zabezpečovat 

ekonomickou prosperitu a stabilitu i v turbulentním prostředí. Důležitým předpokladem 

tohoto postavení je produkce výrobků a služeb, které budou úspěšné na trhu. Jejich výroba 

musí být organizována takovým způsobem, který umožňuje pružně reagovat a zajistit 

požadovanou úroveň kvality při rychle vyvíjejících se a měnících se požadavcích a potřeb 

zákazníků (Heřman, 2001, str. 54). 

Cíle řízení výroby by vždy měly být odvozeny z vytyčených strategických cílů podniku. 

Pro oblast řízení bývají bezprostředně odvozeny tyto dva cíle: Maximální uspokojení 

zákazníka a efektivní využívání disponibilních výrobních zdrojů. Bližší konkretizace 

těchto cílů zajišťuje výrobu výrobků vysoké technickoekonomické úrovně a kvality dle 

požadavků zákazníků, včasnou realizaci inovací v oblasti výrobků a technologií, 

zvyšování konkurenceschopnosti a optimalizaci spotřeby výrobních faktorů (Jurová, 

2013, str. 17). 

2.2.1 Úrovně řízení výroby 

Řízení výroby se obvykle rozčleňuje do tří úrovní: 

• Strategické řízení výroby – přísluší vrcholovému managementu výroby, který 

má za úkol stanovení cílů společnosti v relativně dlouhém časovém horizontu pěti 

až desíti let. Strategické řízení společnosti vytváří strategii firmy, která je 

východiskem tvorby cílů, plánování zásadních opatření a tvorby základních 

předpokladů fungování firmy. Úkolem strategického řízení výroby je stanovení 

základní výrobkové řady, její inovace a přizpůsobování konkrétním požadavkům 

zákazníka.  

• Taktické řízení výroby – má za úkol rozpracování strategických cílů na 

konkrétní podmínky výroby a definování výrobního programu od stanovení 

definitivní podoby vlastní výroby a upřesnění výrobkové politiky až po stanovení 

přesných materiálových toků, uspořádání strojů a dalšího technického vybavení a 

postupu tvorby konkurenční výhody.  
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• Operativní řízení výroby – dále rozpracovává strategický i taktický plán až do 

podmínek vlastní výroby; do prostředí produkčních provozů a dílen. Jeho funkcí 

je zajištění optimálního průběhu výroby při maximálním hospodárném využití 

všech výrobních faktorů, vstupů. Dále konkretizuje a definuje výrobní úkoly 

z hlediska prostoru a času. Zjednodušeně určuje co, kdo, kde a kdy má vyrábět 

(Heřman, 2001, str. 54-60).  

2.2.2 Způsoby řízení výroby 

V dnešní době se způsoby řízení výroby definují z pohledu řízení informačních toků až 

ke konkrétní operaci na pracovišti a z pohledu materiálových toků. Zadávání úkolů, 

sledování jejich plnění a zajištění časové vázanosti jsou prováděny s využitím 

informačních technologií (Jurová, 2013, str. 25): 

 

Obrázek 4: Řízení výrobního procesu při dosahování cílů 

(Zdroj: Jurová, 2013, str. 25) 

2.2.3 MRP 

Manufacturing Resource Planning (MRP) lze chápat jako metodu pro plánování a řízení 

výroby. MRP I je vnímán jako počátek této metody, který se zaměřoval na plánování 

materiálových požadavků výroby postavené na analýze kusovníku výrobku, ve kterém je 
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každá zásoba srovnávaná s jejím stavem ve skladu. V další fázi vývoje této metody byl 

systém MRP I rozšířen o funkce jako je plánování a řízení výroby, kapacitní plánování a 

nákup, které umožnily tvorbu zpětné vazby mezi plánovací a výkonnou úrovní. Po 

doplnění finančních modulů, plánování obchodních činností apod. vzniká integrovaný 

systém označovaný jako MRP II (Jurová, 2013, str. 209). 

2.3 Logistika 

Logistika je obecně oborem zabývajícím se řízením efektivního pohybu materiálu, 

skladování zásob a včasného dodání produktů zákazníkovi. Jejím cílem je zajištění 

přepravy ve správný čas a na správné místo s co nejnižším vynaložením nákladů. Jedná 

se tedy o soubor veškerých manažerských činností souvisejícími s plánováním a řízením 

všech materiálových, informačních, finančních a energických toků, kterými podnik 

disponuje, a jejichž prostřednictvím jsou dosahovány podnikem stanovených cílů. Její 

správné užití napomáhá ke zvyšování konkurenční výhody na trhu pomocí zvyšování 

spokojenosti zákazníků (Jurová, 2016, str. 192). Tomek a Vávrová definují logistiku jako 

proces integrovaného plánování, formování, provádění a kontrolu hmotných a 

informačních toků od dodavatele podniku, skrze podnik až k odběrateli (Tomek a 

Vávrová, 2014, str. 39). 

Logistickým činnostem rozumíme činnosti zajišťující správné fungování logistického 

řetězce. Jedná se o činnosti: 

• Dodací lhůta – Doba, která uplyne od obdržení zákaznické zakázky do dodání 

finálního výrobku. Délka této doby je ovlivněna dostupností výrobku na skladě a 

nutností jeho výroby. V prvním případě je v této době zahrnuto zpracování 

objednávky, vyskladnění, expedice a přeprava. V druhém případě je zahrnuta i 

průběžný čas výroby. Cílem logistiky je tuto dobu minimalizovat.  

• Dodací spolehlivost – Schopnost dodržování dodacích lhůt obvykle vyjádřená 

jako pravděpodobnost dodržení dodací lhůty v procentech. Cílem logistiky je tuto 

pravděpodobnost maximalizovat. 

• Dodací pružnost – Schopnost reagovat na změny požadavků zákazníka ve formě 

množství, času, případně i druhu výrobku. Cílem logistiky je tuto schopnost 

maximalizovat.  
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• Dodací kvalita – Rozumíme přesnost dodání, jak v množství, tak v kvalitě a času. 

Cílem logistiky je také tuto schopnost maximalizovat (Daněk a Plevný, 2005, str. 

9).  

Logistické náklady jsou faktorem ovlivňujícím cenu produktu a tím i jeho dostupnost pro 

zákazníky. Tvoří značnou část celkových nákladů – obvykle tato část dosahuje 25 %. 

Mezi logistické náklady patří náklady: na systém a řízení, na zásoby, na skladování, na 

manipulaci, na přemístění uvnitř podniku i mimo podnik, pojistné, úroky z úvěru a ztráty 

(Daněk a Plevný, 2005, str. 11).  

Logistika ovlivňuje činnosti přímo i nepřímo všech oblastí podniku a stále těsněji se 

propojuje s řízením výroby. Obě disciplíny se v mnoha oblastech překrývají. V ideálním 

případě jsou integrována společnou strategií „výroby a logistiky“ (Křekovský, 2009, str. 

117-118). 

Základním dělením systémů plánování v logistickém a výrobním řízení je dvojí, push a 

pull systém: 

2.3.1 Push systém 

Systém tlaku (push), neboli řízení plánem, se využívá zejména v tradičních systémech, 

kdy je materiál doslova „protlačován“ výrobou se zaměřením na optimální využití zdrojů 

a plné vytížení kapacit. Cílem je protáhnutí maximálního množství surovin výrobním 

procesem za co nejkratší dobu. Konečné výrobky vznikají nezávisle na aktuální konečné 

poptávce a výroba sama diktuje dodací termíny (Heřman, 2001, str. 111). Typické je 

plánování výroby dle logické posloupnosti činností či operací z technologického postupu 

výroby (Veber, 2009, str. 401). Nejprve se stanoví výrobní cíl v podobě množství 

produktů, které má být za určité období vyrobeno, a až poté dochází k rozhodnutí komu 

a jakým způsobem se bude prodávat. Výroba tlačí materiál produkcí bez ohledu na to, 

zda jej další pracoviště v řetězci potřebuje či nepotřebuje a tím se tak může materiál na 

jednotlivých pracovištích hromadit. Výsledkem je vytváření příliš velkých zásob (Daněk 

a Pevný, 2005, str. 97).  

2.3.2 Pull systém 

Princip tahu (pull), neboli řízení poptávkou, spočívá v „dovolení“ zákazníkovi (jak 

interního, tak externího) si diktovat svou poptávku, kdy má být předmět vyroben, dodán, 
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doplněn do skladu apod. Tento systém je také znám pod názvem „Kanban“ a umožňuje 

řízení procesu prostřednictvím poptávky a eliminuje nadměrné předzásobení, které je 

typické pro sytém push (Svozilová, 2011, str. 39). Zásoby na jednotlivých pracovištích i 

obecně jsou doplňovány až v momentě, kdy klesnou pod určitou stanovenu hranici – tedy 

v přesném čase a množství. Materiál „protéká“ výrobou bez zdržování a tvorby zásob. 

Systém tahu vede k vytvoření podmínek k zjednodušení plánování a řízení výroby, 

snížení stavu zásob a eliminaci případných nedostatků materiálů na výrobních 

pracovištích (Daněk a Plevný, 2005, str. 91). 

 

Obrázek 5: Srovnání systémů Push a Pull  

(Zdroj: Tomek a Vávrová, 2014, str. 20) 

2.4 Zásoby 

Zásoby jsou bezprostřední přirozený prvek každé výrobní i distribuční organizace, které 

se projevují pozitivním a negativním způsobem. Pozitivní vliv zásob se projevuje v řešení 

časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou. 

Dále pomáhají uskutečňování jak přírodních, tak technologických procesů ve vhodném 

rozsahu, v optimálních dávkách. Zásoby se také využívají ke krytí nepředvídatelných 

situací jako jsou výkyvy a poruchy ve výrobě, a tím zajišťují plynulost výrobních procesů, 

kryjí výkyvy při doplňování zásob a v poptávce. Negativně se zásoby projevují ve vázání 

kapitálu, spotřebováváním práce a prostředků, a jistou úrovní rizika znehodnocení, 

nepoužitelnosti a neprodejností (Horáková a Kubát, 1998, str. 67). 
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Smysl zásob je zabezpečení a zajištění bezporuchového plynulého pohybu materiálu, 

polotovarů a finálních produktů, který může být narušen různými výkyvy. Jejich úkolem 

je tedy zamezení přerušení výroby a tím tvorby ztrát, prostojů apod.  a zajištění maximální 

hospodárnosti výroby. Z hlediska výrobního procesu se zásoby rozdělují do tří skupin: 

• Výrobní zásoby – Zásoby veškerého materiálu, včetně nakupovaných výrobků a 

polotovarů. Jedná se tedy o materiál od momentu pořízení až po jeho předání do 

výrobního procesu. 

• Zásoby nedokončené výroby – V momentě, kdy je na zásobě proveden první 

výrobní úkon, stane se z ní zásoba nedokončené výroby. Jedná se tedy o 

polotovary tvořené v předchozích fázích výroby a jiné polotovary, které jsou 

dočasně, z důvodu přerušení výroby, skladovány ve výrobních meziskladech, 

případně v příručních skladech jednotlivých pracovišť.  

• Zásoby hotových výrobků – Zásoby dokončené výroby, výrobky určené 

k dodávkám odběratelům (Tomek a Vávrová, 2014, str. 147).  

Společnou charakteristikou těchto forem zásob je způsob jejich držení – skladování. 

Optimalizace zásob si klade za cíl minimalizaci nákladů na pořízení a skladování při 

zachování plynulosti výrobního procesu. K takové optimalizaci je nutné podrobnější 

členění zásob dle jejich funkcí: 

• Obratová (běžná) zásoba – Část zásob kryjící potřeby výrobního procesu 

v období mezi dvěma objednávkami. V průběhu tohoto období její stav tedy 

kolísá mezi svým maximem a minimem. V podmínkách plynulé a rovnoměrné 

spotřeby se průměrná obratová zásoba rovná polovině průměrné dodávky. 

• Maximální zásoba – Výše stavu zásob v momentě nové dodávky. 

• Minimální zásoba – Výše stavu zásob před dodáním nové dodávky, tedy při 

vyčerpání obratové zásoby. Její velikost je dána součtem zásoby pojistné a 

technické. 

• Pojistná zásoba – Vyrovnává výkyvy vznikající při dodávkách a spotřebě. Je 

tvořena zejména z důvodu neschopnosti odhadnout a předpovídat přesný vývoj 

zásob za účelem snížení rizika plynoucího z nepravidelností dodávek. 

• Technická zásoba – Množství zásob kryjící potřebu technologických požadavků 

na přípravu jednotlivých položek zásob před jejich použitím ve výrobě. Jedná se 
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zejména o zajištění standardní jakosti zásob (např.: vysychání dřeva, zrání odlitků 

apod.) 

• Sezónní zásoba – Zásoba, která může být doplňována pouze v určitém období či 

zásoba, jejíž spotřeba je pouze sezónní záležitostí. 

• Spekulativní zásoba – Udržovaná za účelem dosažení potenciálního zisku 

realizací výhodného nákupu (Váchal a Vochozka, 2013, str. 153-154). 

 

Obrázek 6: Zásoby v naturálních jednotkách  

(Zdroj: Váchal a Vochozka, 2013, str. 154) 

Synek dále rozeznává zásoby: 

• Objednací zásoba – Taková výše zásoby, při které je nutné zajistit dodání nové 

dodávky ve chvíli, kdy běžná zásoba své minimální výše. Výše této zásoby 

uspokojuje potřebu výroby do dodání nové dodávky. 

• Nevyužitá zásoba – Nebo také nepotřebná zásoba, která již nemůže být podnikem 

dále využita. Je nutné ji likvidovat např. jejím prodejem. Týká se to zásob nad 

stanovenou standardní výši běžných zásob (Synek, 2011, str. 226). 

2.5 ABC/XYZ analýza 

ABC/XYZ analýza je jednou z nástrojů efektivní klasifikace skladových položek do 

několika kategorií a zásoby jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem. Tato 

metoda vede ke snižování nákladů na držení zásob a na jejich řízení, a zároveň 

zabezpečuje požadovanou úroveň služeb zákazníkům (Horáková a Kubát, 1998, str. 192). 
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2.5.1 Paretovo pravidlo 

Paretovo pravidlo je často označováno za „pravidlo 80/20“, které říká, že většina 

důsledků (přibližně 80 %) je způsobena malým počtem možných příčin (přibližně 20 %). 

V konkrétních případech se tyto podíly budou ve většině případech lišit, ale pravidlo 

zůstává stejné; „hodně“ je zapříčiněno „málem“ (Horáková a Kubát, 1998, str. 192). 

Z této zákonitosti plyne, že při řízení je nutné soustředit pozornost na omezený počet 

objektů (zásoby, dodavatelé, odběratelé apod.), které mají rozhodující vliv na celkový 

výsledek (Horáková a Kubát, 1998, str. 192). 

2.5.2 Analýza ABC 

Analýza ABC je založena na Paretově pravidle a slouží ke klasifikaci položek do kategorií 

A, B a C. Pro účely řízení zásob vychází z roční hodnoty spotřeby vyjádřené jako „výdej“ 

či „prodej“ jednotlivých zásob. Analyzované období by nemělo přesahovat délku 24 

měsíců, jelikož existuje nebezpečí zkreslení výsledků analýzy různými sezónními vlivy 

na spotřebu a v delších časových intervalech dochází ve výrobním podniku i ve velikosti 

poptávky na trhu ke změnám (Horáková a Kubát, 1998, str. 193). 

Klasifikace jednotlivých položek zásob spočívá v kumulovaném procentním podílu 

hodnoty spotřeby pro jednotlivé kategorie; např.: 50 %, 80 %, 90 % nebo 95 %. Tato 

volba nelze určit přesným způsobem, jelikož si každá společnost stanovuje vlastní 

hranici. Pro každou ze 3 uvedených klasifikací ABC existuje jiná hranice. Zásoby se dělí 

do skupin na základě zvolených hranicích kumulované spotřeby a vytváří se tzv. 

„předběžná klasifikace“, která se dále upravuje dle jiných kritérií a hledisek (Horáková a 

Kubát, 1998, str. 196). 

• Kategorie A – „Velmi důležité“ 

Těmto položkám se při řízení zásob a při stanovování potřeby věnuje největší pozornost 

– jsou sledovány permanentně. Tvoří přibližně 80% hodnoty spotřeby či prodeje. Tyto 

položky představují v hodnotovém vyjádření největší část zásob a váží značný objem 

kapitálu, a proto je žádoucí je objednávat v malém množství i za cenu zvýšení frekvence 

dodávek (Sixta a Žižka, 2009, str. 67). 
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• Kategorie B – „Středně důležité“ 

Položky patřící do kategorie B tvoří přibližně dalších 15% hodnoty spotřeby či prodeje – 

sledují se méně často a méně intenzivně. K jejich řízení se využívá jednodušších metod a 

jejich dodávky ve srovnání s kategorií A jsou méně časté. Zato je velikost dodávek i 

pojistná zásoba zpravidla vyšší než u zásob A (Sixta a Žižka, str. 67).  

• Kategorie C – „Málo důležité“ 

Zásobám kategorie C se věnuje ze všech tří kategorií nejmenší pozornost – reprezentují 

zhruba pouze 5 % hodnoty spotřeby či prodeje. Pro předpověď potřeby se často využívá 

aritmetického průměru a spotřeby dané časové řady. V této kategorii bývá značné 

množství zásob, a proto se v některých případech kategorie C rozděluje do několika 

dalších podkategorií. Je vhodné dávky a pojistné zásoby této kategorie určovat větší, aby 

byly tyto položky stále na skladě a aby nebylo nutné je objednávat příliš často (Horáková 

a Kubát, 1998, str. 197). 

2.5.3 Analýza XYZ 

Analýza zásob XYZ je používána jako doplňková analýza k analýze ABC. Tato analýza 

rozděluje jednotlivé druhy zásob do tří skupin X, Y a Z. K této analýze se využívá tzv. 

„Variation koeficient“ neboli variační koeficient, dle kterého je vypočítána pravidelnost 

spotřeby jednotlivých zásob. Výsledek analýzy umožňuje zásoby rozdělit do skupin 

z hlediska přesnosti predikce poptávky a její pravidelnosti. 

• X – Díly s plynulou spotřebou, u kterých je vysoká přesnost předpovědí.  

• Y – Díly s částečně plynulou spotřebou, u kterých je střední přesnost předpovědí. 

• Z – Díly s náhodnou spotřebou, u kterých je nízká přesnost předpovědí (Petřík, 

2021). 

2.6 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba neboli Lean se soustřeďuje na identifikaci a následnou eliminaci činností, 

které podniku nepřináší žádnou hodnotu při tvorbě výrobků či služeb, které mají sloužit 

zákazníkům procesu. Je to tedy metoda využívána k podpoře zlepšování podnikových 

procesů, která je založena na cyklickém přístupu. Týmy provádí zlepšení malými kroky 

a celkového zlepšení je dosaženo v postupných iteracích, které zároveň pomáhají 
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eliminovat veškeré případné i potenciální negativní důsledky aplikace pokusných řešení 

(Svozilová, 2011, str. 32).  

O vznik štíhlé výroby se zasloužila japonská společnost Toyota jako o soubor dílčích 

zkušeností, které se postupně rozšířily do dalších zemí a které také přispěly k jejímu 

dalšímu rozvoji. Štíhlá výroba byla utvářena v oblasti hromadné výroby, ale její využití 

je možné i v jiných druzích výroby či poskytování služeb. V dnešní době je chápána jako 

nový koncept strategie zaměřené na uspokojování zákaznických potřeb při úsporném 

hospodaření se všemi zdroji – stručně; vyrábět více s menším počtem zdrojů (Váchal a 

Vochozka, 2013, str. 466-467).  

Výsledkem zavedení štíhlé výroby je vytvoření výroby pružně reagující na zákazníka a 

poptávku, která je řízena prostřednictvím flexibilních týmů při nízkém počtu na sebe 

navazujících stupňů výroby (Keřkovský, 2009, str. 75). 

Jednou z hlavních výhod využití Lean je rozdělení činností procesu na činnosti 

nepřispívající k tvorbě hodnoty (tzv. „Muda“ činnosti) a na ty, které ji přinášejí 

(Svozilová, 2011, str. 33). Toyota identifikovala sedm hlavních nežádoucích druhů 

činností. Liker a Meier zahrnují i osmou: 

• Nadvýroba – Produkce výrobků dříve či ve větší kvantitě, než je požadováno 

zákazníkem, což generuje plýtvání formou zaměstnávání nadbytečného počtu 

zaměstnanců, zbytečného využívání skladů a nákladů na dopravu. Ohno 

považoval nadvýrobu za největší formu plýtvání, jelikož je příčinou většiny jiných 

forem plýtvání ve výrobě. 

• Čekání – Pracovníci pouze sledují a hlídají plně automatizovaný stroj, pracovníci 

čekající na provedení dalšího kroku zpracování, na nástroj, dodávku, součást 

apod. Může se jednat i o čekání pracovníků přímo na práci v případě nulových 

zásob, zpoždění procesů, prostoje zařízení aj.  

• Doprava nebo přeprava – Přeprava nedokončené výroby i v krátkých 

vzdálenostech, doprava a přeprava zásob ze skladů a zpátky a mezi různými 

procesy. 

• Nadměrné zpracování nebo nesprávné zpracování – Zpracovávání součástí 

nepotřebnými procesy, neefektivní zpracovávání důsledkem špatného designu 
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nástroje a produktu. Vznik odpadu při produkci „kvalitnějších“ výrobků, než je 

nutné. 

• Přebytek zásob – Nadbytek materiálu, rozpracované výroby, zhotovených 

výrobků způsobuje zpoždění dodacích lhůt, zastaralost, poškození zásob a vysoké 

náklady na skladování. Dále zakrývá problémy jako jsou nerovnováha výroby, 

pozdní dodávky dodavatelů, závady, prostoje zařízení apod. 

• Zbytečný pohyb – Jakýkoliv pohyb provedený zaměstnancem v průběhu jejich 

práce kromě přidávání hodnoty vyráběnému produktu. Chůze je také považována 

za plýtvání. 

• Vady – Výroba vad či jejich opravy.  

• Nevyužitá kreativita zaměstnanců – Ztráta času, nápadů, dovedností, zlepšení a 

možnosti učení se nezapojením nebo neposloucháním svých zaměstnanců (Liker 

a Meier, 2006, str. 35-36). 

Tyto způsoby plýtvání spolu často souvisí a vzájemně se prolínají. V některých případech 

může být složité je přímo identifikovat a přesně definovat. Snížení či omezení plýtvání 

v jedné oblasti zpravidla redukuje i plýtvání v jiných oblastech (Jurová, 2016, str. 89). 

Nestačí se však pouze zaměřit na redukci plýtvání v činnosti podniku. Hlavní pozornost 

by měla být zaměřena na proces identifikace plýtvání – pochopení příčiny jeho vzniku a 

zavedení takových opatření, která vyloučí jejich další výskyt. Stěžejním je také zaměření 

se na pochopení a správné využití nástrojů štíhlé výroby, přijetí veškerých aspektů 

štíhlého procesu, včetně těch, které vyvolávají krátkodobé nežádoucí účinky a pečlivou 

přípravu plánů implementace obsahující systematické, cyklické a nepřetržité 

odstraňování odpadu a plýtvání (Liker a Meier, 2006, str. 34).  

2.6.1 Základní zásady štíhlé výroby 

Všeobecné Lean principy vychází z následujících přístupů: 

• Určení hodnoty pro zákazníka – Pro podnik je důležité vědět, co zákazník 

považuje za hodnotu; výrobek či služba pokrývající potřeby a požadavky 

zákazníka, která je mu poskytnuta v požadovaném čase a v ceně, která odpovídá 

jeho představám. 
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• Analýza a identifikace činností podílejících se na vytváření hodnoty – Je nutno 

analyzovat všechny kroky procesů přinášející hodnotu od tvorby návrhu výrobku 

po předání hotového produktu zákazníkovi.  

• Uvedení procesů do pohybu – Umožnění každému účastníku procesu, aby se 

zapojil a přispěl tvorbě hodnoty. Eliminace Muda procesů a zajištění plynulého 

nepřetržitého materiálového toku. 

• Zavedení systému Pull – Řízení potřebami zákazníka. Náhrada klasické výroby 

na sklad procesy, které jsou iniciovány existující potřebou dodávky konkrétního 

předmětu či služby.  

• Snaha o dosažení dokonalosti – Výroba výrobků či poskytování služeb za 

snižování úsilí, času, nákladů, potřebných prostor, chyb a závad (Svozilová, 2011, 

str. 32).  

2.6.2 Kanban 

Kanban je významný koncept řízení výroby, který byl vyvinutý japonskou firmou Toyota. 

Ovšem základní myšlenka této metody vychází z aplikace zásad organizace činností 

amerických supermarketů do výroby (Jurová, 2013, str. 211). 

Metoda umožňující harmonizaci materiálových toků ve výrobě, zjednodušení 

informačních toků a celkového systému řízení. Jeho zavedení vede k redukci velikosti 

potřebných zásob a zlepšení plnění termínů. Výraz Kanban pochází z japonštiny a 

v překladu znamená „karetní signál“, na jehož principu také celá metoda funguje. Karta 

nebo štítek představuje objednávku či zakázku určitého zákazníka, kterou musí 

pracoviště, které tuto kartu obdrželo, zhotovit (Keřkovský, 2009, str. 74).  

Podstatou této metody je vytvoření tzv. samoregulačních okruhů ve výrobě, kdy dvě 

sousedící pracoviště či jiné výrobní stupně, ve smyslu návaznosti výrobní činnosti, mezi 

sebou kolují karty představující interní objednávky. Obsahem karty je především 

specifikace předmětu objednávky a časové požadavky (Daněk a Plevný, 2005, str. 111).  
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Obrázek 7: Samoregulační okruhy výroby metody Kanban  

(Zdroj: Daněk a Plevný, 2005, str. 112) 

Základními pravidly úspěšnosti metody Kanban jsou: 

• Pracovník následujícího pracoviště odebírá materiál z předcházejícího dle karty. 

• Pracovník dále vyrábí či dodává jen to, co je vyžadováno dle karty. 

• V případě, kdy pracoviště nedisponuje žádnou kartou, není vyvíjená žádná 

činnost. 

• Fyzické karty se vždy pohybují zpět s materiálem. 

• Personál odpovídá za splnění požadované kvality dodávaného materiálu. 

• Počáteční počet karet se zpravidla snižuje na optimální počet – snižování 

disponovaných zásob na jednotlivých pracovištích (Daněk a Plevný, 2005, str. 

112). 

 Z výše uvedené definice této metody je zřejmé, že Kanban využívá Pull systém. Dále je 

nutno podotknout, že je tato metoda vhodná k využití ve velkosériové výrobě s ustáleným 

odbytem (Daněk a Plevný, 2005, str. 112). 

2.6.3 Value Stream Map 

Hodnotový tok je chápán jako veškeré činnosti přidávající i nepřidávající hodnotu, které 

jsou nutné k vytvoření produktu. Lze jej chápat jako výrobní tok od surovin až do rukou 

zákazníků či jako tok designu od vytvoření konceptu produktu až po jeho uvedení na trh. 

Štíhlá výroba sleduje tok od zákaznické poptávky zpátky k surovinám a materiálům, ze 

kterých jsou produkty vyráběny (Rother a Shook, 2003, str. 3).  

Value Stream Map je, jak už z názvu vyplývá, mapa hodnotového toku. Tato mapa slouží 

k vizualizaci toku materiálů a informací výrobou od jejího počátku až po její ukončení a 

jejich porozumění. Sleduje výrobu produktu od zákazníka po dodavatele a graficky 
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vyznačuje reprezentaci každého výrobního procesu daného produktu v materiálovém a 

informačním toku (Rother a Shook, 2003, str. 3).  

Value Stream Map pomáhá k vizualizaci a porozumění celkové výroby, nejen jejich 

částech, pomáhá nalézat zdroje plýtvání, poskytuje jednoduchý prostředek pro vysvětlení 

výroby a jejich procesů, využívá zásady a techniky využívané ve štíhlé výrobě, vytváří 

základ plánu implementace a zobrazuje vazbu mezi tokem materiálu a tokem 

informací (Rother a Shook, 2003, str. 4). 

V praxi se využívá k zasycení tzv. „současného stavu“ pomocí současné Value Stream 

Map a k zachycení tzv. „budoucího stavu“ po zavedení změn ve výrobě apod. pomocí 

budoucí Value Stream Map. Vytvoření obou map pomáhá ke znázornění přínosů, které 

změny znázorněny v budoucí mapě přinesou (Rother a Shook, str. 5). 

2.7 Projekt 

Při aplikaci metod a pravidel projektového managementu může být projektem prakticky 

jakýkoliv sled činností či úkolů s očekávaným výsledkem, cílem. Projekt je 

nejdůležitějším prvkem řízení projektů a lze jej definovat dle profesora Kerznera jako 

jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů s daným specifickým cílem, jenž má být jeho 

realizací splněn, s jasně definovaným časem začátku a konce uskutečnění (datum a 

hodina), se stanoveným rámcem pro čerpání zdrojů, které jsou potřebné k jeho realizaci. 

Další jeho definicí je dočasné úsilí vynaložené k vytvoření unikátního produktu, služby 

či jiného určitého výsledku (Svozilová, 2011, str. 22). 

Nejzákladnějšími charakteristikami projektu dle Sixty a Žižky jsou: 

• Rozsáhlost – Každý projekt je zpravidla velice rozsáhlý a jedinečný soubor 

mnoha činností a prvků. 

• Různorodost – Projekt není periodicky opakující se operace. Jedná se o 

sjednocení úsilí a dovedností z mnoha oblastí lidského chování. 

• Velký počet vazeb – Každý projekt je propojen množstvím vzájemných vazeb 

jeho jednotlivých dílčích činností a prvků. 

• Omezené zdroje při respektování kvality výstupů – Čas, materiál, lidské a 

finanční zdroje (Sixta a Žižka, 2009, str. 45). 
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Omezené zdroje času, dostupnosti zdrojů, které jsou projektu přiděleny, a náklady jsou 

považovány za základny projektového managementu. Tyto tři hlavní charakteristiky 

definují prostor, ve kterém se dle vytyčených cílů tvoří určitá nová hodnota; výstup nebo 

výsledek projektu (Svozilová, 2011, str. 23). 

 

Obrázek 8: Základny projektového managementu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Svozilová, 2011, str. 23) 

K úspěšnému ukončení zahájeného projektu je nutné tento dynamický systém udržovat 

v rovnováze. K naplnění tohoto předpokladu využívá projektové řízení plán projektu, 

podle něhož je sled činností, operací a úkolů koordinován a kontrolován (Svozilová, 

2011, str. 23). 

2.7.1 Projektové řízení 

Projektový management je specifická metodika pro plánování a řízení projektu včetně 

jeho realizace. Z celkových vlastností projektů vyplývá nutnost využívat k jejich řízení 

speciální nástroje a techniky, jenž tvoří projektové řízení (Sixta a Žižka, 2009, str.46). 

Projektový management lze definovat dle profesora Kerznera jako souhrn aktivit 

spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti 

v definovaném krátkém období s cílem, který byl stanovený k realizaci specifických 

záměrů. Dále lze definovat jako aplikaci znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

činnosti projektu tím způsobem, kterým by bylo zajištěno splnění požadavků projektu. 

(Svozilová, 2011, str. 19).  

Úspěšný projektový management spočívá v dosažení plánovaného cíle projektu při 

splnění podmínek omezující projekt: časový limit, výše předpokládaných nákladů či 

jiných čerpaných zdrojů, požadovaný cílový výkon, úroveň technologie a akceptace 

zákazníka projektu (Svozilová, 2011, str. 20). 

Projektové řízení lze dle Sixty a Žižky rozdělit na dvě základní skupiny činností: 
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• Plánování projektu, které je závislé na třech faktorech projektu; kde se 

nacházíme (výchozí stav), kam směřujeme (cílový stav) a jakým způsobem se tam 

dostaneme (Sixta a Žižka, 2011, str. 46). 

 

Obrázek 9: Schematické znázornění významu plánu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sixta a Žižka, 2009, str. 46) 

• Řízení realizace projektu, které je zaměřené na dosažení určitého cíle 

v omezeném časovém intervalu, v rámci určitého rozpočtu, při respektování 

veškerých funkčních a technických podmínek a požadavků (Sixta a Žižka, 2011, 

str. 49).  

Projektové řízení je využíváno ve velké míře v celé řadě společností. Pro tyto společnosti 

je typické, že jsou řízeny formou procesů, které jsou omezené dobou trvaní a dočasností 

přidělených zdrojů – formou projektů. Obecně existují dva typy takovýchto společností: 

• Společnosti generující své výkony formou projektů, které realizují pro jiné 

společnosti na bázi uzavírání smluv. Např. společnosti podnikající v oblasti 

stavebnictví, poskytování informačních technologií, konzultační společnosti 

apod. 

• Společnosti aplikující projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací, 

jako jsou vývoj nových produktů, produktový marketing, investiční činnosti, 

zavádění změn a inovací (Svozilová, 2011, str. 41). 

2.7.2 Fáze projektu 

Projekt se v průběhu své existence vyvíjí a nachází se v různých fázích, které lze 

definovat jako životní cyklus projektu. V obecném slova smyslu lze dle Svozilové tento 

cyklus rozdělit do několika na sebe navazujících období:  

• Konceptuální návrh, ve kterém dochází k formulaci základních záměrů projektu, 

hodnocení jeho přínosů a dopadů jeho realizace. V této části se odhadují náklady 

a čas potřebné k jeho realizaci a dochází k předběžné analýze rizik. 
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• Definice projektu, která upřesňuje výstup první fáze; diverzifikuje cíle, 

připravuje metodiku a dostupné znalosti a dovednosti, identifikuje zdroje nutné 

k úspěšnému provedení projektu, stanovuje časový rámec a náklady projektu, 

definuje rizika a předpoklady omezení jejich dopadů. V této části se připraví 

detailní plány realizace projektu. 

• Produkce, která je chápána jako vlastní realizace projektu, se zabývá řízením 

prací a subdodávek, kontrolou postupů dle časového plánu a rozpočtu, řídí 

komunikaci a nezbytnou projektovou dokumentaci, kontroluje kvalitu, účinnost 

dosažení jednotlivých cílů projektu a testování výstupů. 

• Operační období neboli vlastní užívání předmětu projektu, se zaměřuje na 

integraci předmětu projektu do existujících organizačních systémů společnosti 

uživatele, na hodnocení ekonomických, sociálních a technologických dopadů 

realizace projektu. V této fázi se vytváří zpětná vazba pro plánování dalších 

projektů a hodnotí se úroveň spolupráce systémů.  

• Vyřazení projektu, ve které se předmět projektu převádí do určité formy 

podpory, převedení zdrojů na jiné projekty (např.: pracovníci, technologie apod.) 

a zpracování poučení a získaných zkušeností z řízení daného projektů (Svozilová, 

2011, str. 37-38). 

Obecně platí, že počet a pojmenování jednotlivých fází projektu podléhá typu, rozsahu a 

podmínek daných projektů. Jednotlivé životní fáze projektu definují, jaký typ práce má 

být vykonán v příslušném stupni vývoje projektu, jaké konkrétní výstupy jsou 

v jednotlivých fázích vytvářeny, jak jsou tyto výstupy ověřovány a hodnoceny, kdo se 

zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých fázích a kdo je za projekt zodpovědný 

(Svozilová, 2011, str. 38-39). 

Při rozdělení jednotlivých činností vedoucí k realizaci cílů projektu do logického 

časového sledu usnadňuje podmínky pro kontrolu každého projektu a zvyšuje tak 

pravděpodobnost celkového úspěchu projektu. Výše zmíněná období projektu lze dále 

upravit a upřesnit do následujícího typického rozložení fází životního cyklu projektu 

(Svozilová, 2011, str. 38): 
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Obrázek 10: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 

(Zdroj: Svozilová, 2011, str. 38) 

Hodnocení míry dosažení cílů po skončení projektu se opírá o hodnocení splnění 

harmonogramu, rozpočtu a věcného rozsahu a obsahu projektu. Toto hodnocení je 

realizovatelné s odstupem přibližně 1–3 měsíce po startu produktivního provozu. Dále je 

hodnoceno dosažení efektů, které je proveditelné zhruba 4–6 měsíců po startu provozu. 

V posledním kroku se provádí opakovaná hodnocení dosažených efektů do 2 let po startu 

provozu (Učeň, 2008, str. 109).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce se soustřeďuje na představení výroby Opál výrobní divize Norgren Brno 

a na její analýzu pomocí Value Stream Map, specifikaci problému, který práce řeší, na 

analýzu zásob ABC/XYZ a na formulaci výsledků těchto analýz. V této části práce jsou 

dále určeny položky zásob, pro které se Kanban navrhuje. Informace a podklady 

k napsání této kapitoly byly čerpány z veřejného rejstříku, webových stránek společnosti, 

návštěv společnosti a konzultacemi s jejími zaměstnanci. 

3.1 Opál 

Opál je nově transferovaná výroba z Birminghamu do Brna. Tato transformace proběhla 

minulý rok a v Brně zahájila výrobu v prosinci 2020. Opál se skládá ze 7 linek, které jsou 

rozděleny na sebe navazující pracovní úkony v tomto sledu; navíjení cívky, zapouzdření 

cívky s magnetem, montáž ve výrobě. Jedná se o přerušovanou skupinovou sériovou 

výrobu, která funguje ve třísměnném provozu a je plánována a řízena metodou 

MRP. 

Produkty jsou vyráběny tři až pět dní před jejich expedicí k zajištění jejich splnění 

objednávek i v případě nenadálých komplikací ve výrobě.  

Výrobní hala IMI Precision Engineering CZ je rozdělena do 4 oblastí; A, B, C, D a do 8 

řad viz. 1. příloha práce. Výroba Opál je situována v oblastech: A5, A6, B5, B6, C5 a C6, 

tedy ve spodní části výrobní haly.  

 

Obrázek 11: Opál layout A5, A6, B5, B6  

(Zdroj: Interní dokumentace společnosti, 2021) 
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Obrázek 12: Opal layout C5, C6 

(Zdroj: Interní dokumentace společnosti, 2021) 

V oblasti 6 jsou rozmístěny vstřikolisy a v oblasti 5 navíječky. Pracoviště jsou rozmístěna 

tak, aby si na sebe navazující navíječky a vstřikolisy čelily.  Na obrázku Opal layout C5, 

C6 je znázorněna návaznost strojů černými čarami. 

Handleři, kteří mají tuto oblast výrobní haly na starost, se starají o chystání materiálů 

z centrálního skladu dle WO pomocí ERP systému JDE na příslušné lokace, kde je 

materiál spotřebováván. Spotřeba materiálu je zaznamenávána na dané lokaci a handleři 

na ni reagují doplňováním materiálu dle potřeby.  

V tuto chvíli manipulace se zásobami na všech pracovištích výroby Opál funguje formou 

FIFO od převzetí materiálu a zásob vychystanými handlery k prvnímu pracovišti až po 

poslední pracoviště. Existuje tedy FIFO pro každou z navíječek, FIFO pro vstřikolisy a 

FIFO pro montáže. Zásoby se tvoří dle průchodu materiálů a zásob linkami. 

Zásoby jsou ukládány a je s nimi manipulováno v modrých přepravkách KLT, které jsou 

vyskládány na paletách či půl-paletách s označením part-numberu zásoby. Nevyužívá se 

zde regálů ke skladování zásob, protože by zapříčinily zvýšení náročnosti manipulace 

s KLT biny. Každá zásoba má své řádné ukládací místo s označením. 

Zaměstnanci si zásoby sami převáží pomocí manipulační techniky – ještěrky. 
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3.1.1 Material Flow výroby Opál 

Návaznost operací jednotlivých pracovišť lze znázornit následujícím způsobem: 

 

Obrázek 13: Material Flow výroby Opál 

(Zdroj: Interní dokumentace společnosti, 2021) 

Jak již bylo zmíněno, operace začíná navíjením cívky na navíječkách, dále dochází 

k zapouzdření navinutých cívek s magnety na vstřikolisech a nakonec k montáži s dalšími 

součástmi. Na obrázku jsou jednotlivé stroje výroby označeny písmeny: „W“- navíječka, 

„E“ – vstřikolis, a „CV/MC“ pro montáž. MFP znázorňuje označení jednotlivých 

přístrojů příslušných strojů – toto označení je důležité pro ABC/XYZ analýzu zásob. 

Pro každý druh výrobku se musí nastavit navíječka. Stroje také musí být čištěny, což na 

nich zastaví výrobu na 1–2 dny. 

3.1.2 Linka 02 

Diplomová práce se soustřeďuje na 2. linku výroby Opál. Pracoviště navíjení se nazývá 

„Marsilli“ a zapouzdření „Engel“. Výstupními produkty této linky jsou „Mini coils“, 

které se dále využívají v automobilovém průmyslu. 

Linka 02 je ve výrobě Opál situována následujícím způsobem: 

Navíječka MPF Název výrobní linky
Počet DL / 

Výstup směna
GRID Vstřikolis MPF Název výrobní linky

Počet DL / 

Výstup směna
GRID CV / MC MPF Název výrobní linky

Počet DL / 

Výstup směna
GRID

W01 G41 Haldex 4 E01 G42 Haldex 4  (EXPORT FELLBACH)

GA1 Mini Coil 1 / 2000 GA2 Mini coil 1 / 2000 MC GA3 Mini coils TEST 1 / 1200 B6

GF1 Watermanagement / Hosetail / Mini special 1 / 2000 GF2 Watermanagement / Hosetail / Mini special 1 / 2000 GF3 Mini Special Montaz 1 / 80 A5-3

GI1 Inkjet 1 / 2000 GI2 Inkjet 1 / 2000 GI3 Ink Jet Montaz 2 / 160 A5-1

G31 Haldex 3   (NEZAPOUZDŘUJE SE) G33 Haldex Gen 3 Montaz 2 / 65 B5-1

GK1 Cartridge E06

GX1 Dfx, Tio E07

W03 GC1 CV45 1 / 945 E03 GC2 CV45 1 / 560 CV GC3 CV45 Montaz 3 / 700 B6

W04 GS1 Sortex 2 1 / 2000 GS2 Sortex 2  (EXPORT FRADLEY)

GN2 Perkins  - CÍVKY NAKUPOVANÝ DÍL 1 / 300 GN3 Perkins Montaz 2 / 85 B6

GD2 Daytona GD3 Daytona Montaz 1 / 150 A5-1

GP1 Parker3 1 / 2100 GP2 Parker3 CV GP3 Parker 3 Montaz 2 / 300 B6

GL1 Land rover 1 / 500 GL2 Land rover GL3 Land Rover Montaz Tripple 2 / 75 A6

Land Rover Montaz Single 2 / 180 A6

GD1 Daytona 1 / 900 E04 GR2 KBRS /Rail (EXPORT FRADLEY)

GK1 Cartridge 1 / 900 GK2 Cartridge 1 / 900 GK3 Cartridge Montaz 2 / 200 B5-2

GM1 Cummins Monarch 1 / 800 GM2 Cummins Monarch 1 / 900 GM3 Monarch Montaz 2 / 70 A6

G11 Haldex Integra (NEZAPOUZDŘUJE SE) 1 / 800 G13 Haldex Gen 1 Montaz 1 / 200 B5-2

GB1 Recaro Allma 1 / 800 E07

GV1 Parker SVDV 1 / 800 E07

GX2 Dfx, Tio 1 / 400 GX3 DFx, TiO Montaz 2 / 100 A5-1

GB2 Recaro Allma 1 / 400 GB3 Allma, Recaro, Bose Montaz 2 / 50 A5-1

GR1 Rail / KBRS 1 /  700 E06 GV2 Parker SVDV 1 / 600 GV3 Parker SVDV Montaz 2 / 200 B6

GE1 Excel 1 /  700 GE2 ExceL 1 / 500 MC GE3 Excel Montaz 2 / 100 A5-2

GJ1 Johnston GJ2 Johnston MC GJ3 Johnston Montaz 1 / 8 A5-2

GZ1 30mm Coil 1 /  700 GZ2 30mm Coil 1 / 500 MC GZ3 30 mm coils TEST 1 / 600 A5-1

GS2 Sortex wet  (FRADLEY) - CÍVKY NAKUPOVANÝ DÍL 1 / 500

GO3 CNOMO/ Dairymaster 2 / 150 A5-3

GQ3 Micro 2 / 75 A5-1

GU3 Mini Bulk 2 / 160 A5-3

GW3 Laser Welding 1 / 1600 B5-2

GT3 Trelleborg Montaz A5-1

GR3 Rail coils Montaz Fradley

GS3 Sortex Montaz Fradley

E06

W07

Montáž bude tranferována v létě 2021

NAVÍJENÍ ZAPOUZDŘENÍ MONTÁŽ

E02

W06

E07

W05 E05

W02

E04
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Obrázek 14: Linka 02 v layoutu Opálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace, 2021) 

• Marsilli 

Navíječka linky 02 je dle předchozího obrázku situována v oblasti C5. Denně vytvoří     

4–5 tisíc navinutých cívek. Její nastavení trvá 20 minut.  

Marsilli je rozdělena na 2 části. Na 1. dochází k navíjení cívky: 

   

Obrázek 15: 1. část Marsilli     Obrázek 16: Detail navíjení  

          (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021)              (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 
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Na druhé části Marsilli, která je na následujícím obrázku označena „B“, dochází 

k připojování kovových součástí k navinuté cívce. Obě části jsou propojeny pásem, který 

je na obrázku označeno jako „A“: 

     

                              Obrázek 17: 2. část Marsilli    Obrázek 18: Vytvořený produkt  

                          (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021)   (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Na obrázku 13 vidíme produkt vytvořený v 2. části Marsilli, který dále putuje po pásu 

k Haldexu, na kterém dochází k zaražení kovových pinů: 

          

Obrázek 19: Haldex    Obrázek 20: Zarážení pinů  

     (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021)            (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 
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Na obrázku 15 je znázorněn výrobek před „A“ a po „B“ zaražení pinů na Haldexu. B je 

také finální produkt Marsilli, který se dále předává na zapouzdření. 

• Engel 

Zapouzdření navinuté cívky s magnetem, označené písmenem „B“ na následujícím 

obrázku, probíhá v krátkém časovém intervalu, během kterého zaměstnanec vloží 6 

nezapouzdřených cívek do oblasti „A“. Po uběhnutí časového intervalu jsou vytvořeny 

Mini coils na obrázku 17, dochází k posunu části A i B a výměně jejich umístění, kdy se 

celý proces opakuje. Nastavení tohoto výrobního stroje trvá 10 minut. 

           

                          Obrázek 21: Zapouzdření                      Obrázek 22: Mini coil 

     (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021)           (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

3.2 Současná Value Stream Map 

Value Stream Map je zpracována na základě jednoho finálního výrobku výroby opál; mini 

coil označený part-numberem „90-22854“. Tento produkt byl k analýze hodnotového 

toku výroby Opál vybrán na základě držení vysokého množství zásob, ze kterých je 

vyráběn, v centrálním skladu (115 112 Kč).  

Nejprve se z informací o prodejích tohoto výrobku zjistí jeho průměrná denní poptávka 

ADD, díky které zjistíme Takt-time jeho výroby, tedy časový údaj o tom, jak často je 

nutné výrobek vyhotovit, aby byla poptávka uspokojena. Tak-time se získá vydělením 

ADD počtem pracovních dní v roce (240 dní). 
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Tabulka 2: Výpočet Takt-time 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

  

Sales 

Bristol 

(Kč) 

Price 

(Kč) 

Products 

sold (ks) 
ADD 

Daily 

Available 

Time (hod) 

Takt-

time 

(hod) 

90-22854 80 997 10,2269 7920 33 24 1,375 

Jak již víme z popisu linky, produkt je vyráběn ve sledu navíjení cívky, zapouzdření a 

montáží ve výrobě a dále, aby se dostala k zákazníkovi, je poslán na „shipping“, odkud 

dochází k jeho expedici. Produkt během tohoto výrobního procesu mění své part-

numberové označení. 

Tabulka 3: Specifikace zásob, ze kterých je vyráběn 90-22854 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 Part-number Popis 

TOP LEVEL 90-22854 Mini coil – Hotový výrobek 

1 LVL/WIP 90-19640-CA Zapouzdřený magnet 

2 LVL/WIP 90-19637-CA Navinutá cívka před zapouzdřením 

3 LVL/RAW 90-1866 Cívka před navíjením 

Výrobek je vyráběn od 3 LVL (surový materiál), přes 2 LVL a 1 LVL 

(rozpracovaná/nedokončená výroba) až po TOP LEVEL, kdy je již vyroben. To znamená, 

že výroba tohoto produktu začíná navíjením cívky 90-19866. Dále je důležité znát kolik 

kusů part-numberů je na sledovaných pracovištích vyrobeno za hodinu a z toho odvodit 

Cycle time (C/T), který vyjadřuje, jak často je part-number na daném pracovišti 

zpracován. Change-over time (C/O) známe již z předchozího popisu výroby. C/O značí, 

kolik času je nutné k seřízení stroje k výrobě nového či jiného produktu. 

Tabulka 4: C/T a C/O Marsilli a Engelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 

Výroba 

(ks/hod) C/T (min) C/O (min) 

Marsilli 350 0,17143 20 

Engel 300 0,5 10 

Mini Special Montáž 10 6 5 

Po vypočítání údajů z tabulky jsou již k dispozici veškeré informace nutné k vytvoření 

současné Value Stream Mapy. Po zjištění návazností mezi jednotlivými pracovišti, se 

výroba linky zjednodušeně nakreslí a vyznačí se na ní informační a materiálový tok. 
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Obrázek 23: Současná Value Stream Map 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Z obrázku lze vyčíst, že Processing Time, tedy čas výroby, je roven 6,37 minutám a 

Production Lead Time (LT), tedy skladování vytvořené zásoby před jejím využitím, je 

rovno 157,1 dnům. Pro výpočet Lead Time se využilo údajů o množství zásob, které jsou 

skladovány na pracovišti a nákladů tohoto skladování. Údaj „Stock“ je vydělen „Cost of 

stok“ a dále vydělen „ADD“. 

Tabulka 5: Výpočet Lead Time 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 Stock (Kč) 

Cost of 

stock (Kč) ADD (ks) LT (dny) 

90-18866 - RAW 5 859 2 33 89 

90-19637-CA – WIP 0 34 33 0 

90-19640-CA – WIP 115 112 43 33 67,5 

90-22854 6 074 253 33 0,6 
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3.2.1 Závěr současné Value Stream Map 

Z obrázku výše je zřejmé, že Takt-time výroby je naplněn; Processing Time výroby, tedy 

doba výroby, na lince 02 je výrazně nižší, než požadovaný Takt-time (o 76,13 minut). 

Lze tedy předpokládat, že je Takt-time splněn.  

Pozornost je ale nutné zaměřit na LT 9,18866 90-19640-CA, které jsou příliš vysoké, což 

je způsobeno držením vysokého množství těchto zásob, které je velmi nákladné. Dále je 

nutné upozornit i na druhý extrém, který se projevuje na LT 90-19637-CA a který je 

nulový. Nulové zásoby jsou v tomto případě nežádoucí, jelikož v případě vysoké 

objednávky by byla navíječka Marsilli příliš zahlcena a mohl by nastat problém s plněním 

objednávek jiných výrobků.  

LT hotové produktu linky 02 90-22854 by měl být nulový, což by znamenalo, že tento 

výrobek není skladován a je hned po vyhotovení předán pracovišti „shipping“, odkud je 

hned expedován zákazníkovi. 

3.3 Specifikace problému 

Z důvodu nedávného transferu a krátké doby fungování výroby Opál nebyl pro Opál 

vytvořen Kanban systém. Výroba je v tuto chvíli tedy velmi neorganizována a neefektivní 

– na jednotlivých pracovištích se tvoří velké zásoby, průběžná doba výroby produktu je 

zbytečně dlouhá, výrobní stroje jsou programovány dle nepřesných odhadů apod. 

Zavedení Kanbanů do výroby pomůže k vytvoření efektivnějšího PULL systému výroby 

Opál a tím i zvýšení celkové efektivity této výroby, snižování velikosti výrobních dávek, 

zkrácení doby dodávky, čímž se také sníží nároky na prostor a případné ztráty 

z nekvalitního provedení dané výrobní dávky.  

Ovšem hlavním cílem zavedení Kanbanů na výrobu Opál je zajištění dostatečného 

množství zásob ve správném čase na správném místě pro efektivní fungování 

montážních pracovišť. Důležité je také při vytváření Kanbanů brát ohled na change-

over time strojů výroby, tedy dobu nutnou k seřízení a připravení stroje z výroby jednoho 

druhu výrobku na jiný, které se na linkách Opálu většinou pohybují kolem 20 minut. 

Jejich časté provádění by způsobilo časové plýtvání, které by se promítlo v nákladech na 

výrobu negativním způsobem. Kanbany by měly být navrhnuty tak, aby probíhala změna 

nastavení strojů co nejméně. 
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3.4 ABC/XYZ analýza 

Klasifikace zásob dle ABC/XYZ analýzy je prvním krokem k zavedení systému Kanban 

do výroby. Tato analýza vychází z informací o prodejích z roku 2019 a z posledních čtyř 

měsíců výroby (L4M). Prodeje z roku 2020 nejsou brány v potaz, jelikož jsou zkresleny 

přemísťováním výroby Opál z Anglie do Brna a jejich zahrnutí by zapříčinilo špatné 

vyhodnocení klasifikace zásob. Výsledkem analýzy je 9box, ve kterém je jasně viditelný 

počet položek v jednotlivých klasifikacích zásob. Tato analýza se zabývá pouze 

„zapouzdřením“ a „montáží“, mezi kterými má být zaveden systém Kanban. Zásobování 

mezi skladem zásob a navíjením a mezi navíjením a zapouzdřením funguje na principu 

FIFO. 

ABC/XYZ analýza se nezabývá klasifikací zásob procházejícími první linkou výroby 

Opál. Transfer její montáže je plánován na léto 2021. 

3.4.1 Zdroje dat k analýze 

Potřebné informace k provedení analýzy jsou vybrány z informačního systému 

společnosti. Jedná se o tyto excelové soubory: 

• Sales IMI Bristol – Ve kterém jsou popsány výše měsíčních prodejů z roku 2018, 

2019 a ledna roku 2020 všech jednotlivých vyráběných položek ve výrobě Opál 

v kusech. 

• Intem branch – Ve kterém je znázorněno, na kterých pracovištích jsou jednotlivé 

položky vyráběny (pomocí tzv. „MFP“) a také značí, jakým způsobem jsou 

jednotlivé položky pořízeny (vyrobeny, nakoupeny apod.) 

• Costs – Které značí výši jednicových nákladů jednotlivých položek. 

• Sales Order HISTOP – Díky kterého se dá zjistit, které položky byly vyrobeny a 

v jakém množství byly vyrobeny za poslední 4 měsíce (L4M) – tedy za období 

prosinec 2020 a leden–březen 2021. 

3.4.2 Klasifikace zásob pomocí ABC/XYZ analýzy ve vybrané společnosti 

Klasifikace zásob probíhá pomocí koeficientů vypočítaných z informací získaných 

z vnitropodnikových dokumentů popsaných v předešlé podkapitole. Koeficienty se 

počítají následujícím způsobem: 
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• Koeficient ABC: 

𝐴𝐵𝐶 𝑘𝑜𝑒𝑓. =
𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑢č𝑡𝑢 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů
 

Vzorec 1: Výpočet ABC koeficientu  

(Zdroj: Petřík, 2021) 

Dle výsledku tohoto koeficientu se jednotlivé položky klasifikují následovným 

způsobem: 

𝐴𝐵𝐶 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ < 0 − 0,8 > → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝐴 

𝐴𝐵𝐶 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ (0,8 − 0,95 > → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝐵 

𝐴𝐵𝐶 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ (0,95 − 1 > → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝐶 

Vzorec 2: Klasifikace položek dle ABC koeficientu 

(Zdroj: Petřík, 2021)  

• Koeficient XYZ: 

𝑋𝑌𝑍 𝑘𝑜𝑒𝑓. =
𝑆𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗ů

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗ů
 

Vzorec 3: Výpočet XYZ koeficientu  

(Zdroj: Petřík. 2021) 

Dle výsledku tohoto koeficientu se jednotlivé položky klasifikují následovným 

způsobem: 

𝑋𝑌𝑍 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ < 0 − 0,504 > → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑋 

𝑋𝑌𝑍 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ (0,504 − 1 > → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑌 

𝑋𝑌𝑍 𝑘𝑜𝑒𝑓. ∈ (1 − ∞)  → 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑍 

Vzorec 4: Klasifikace položek dle XYZ koeficientu 

(Zdroj: Petřík, 2021) 

3.4.3 Postup výpočtu koeficientů ABC/XYZ a klasifikace zásob 

Výpočet koeficientů ABC/XYZ zásob linky 02 výroby Opál se realizuje v programu 

Excel. Začíná se filtrováním položek zásob v souboru Sales IMI Bristol dle informací 

z interního souboru Intem Branch, tedy dle „MFP“, které určuje, na kterém pracovišti je 

vyrobena (hledají se MPF pro zapouzdření a pro montáž), a dle způsobu pořízení – 

hledáme položky označeny „M“, jako „manufacture“. K výsledným položkám je poté ze 

souboru Costs přiřazena výše jejich jednicových nákladů. Průběh celého výpočtu je pro 

ilustraci znázorněn na vzorku vybraných položkách zásob z důvodu velkého množství 

druhů zásob, na kterých je analýza prováděna. 
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Tabulka 6: Vybrané výsledné položky 1. kroku  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number MFP Production Cost 

90-22106 G33 M 444,86 Kč 

QM/48/127/21 GA0 M 30,39 Kč 

31004502/PC GI3 M 130,72 Kč 

90-22854 GF3 M 253,07 Kč 

90-18507-PC GI3 M 138,66 Kč 

90-22189-CB GF3 M 102,40 Kč 

K lince 02 se k zapouzdření a montáži vztahuje MFP G13, G33, GA0, GA2, GA3, GF0, 

GF3, GI0 a GI3. Ne všechny tyto MFP byly nalezeny, jelikož se filtrují údaje z výroby 

v Bristolu. 

Dalším krokem výpočtu koeficientů je zjištění položek patřících do L4M, které lze 

vyhledat v souboru Sales Order Histop. V tomto souboru jsou vyfiltrovány objednávky 

všech položek za prosinec 2020 a leden-březen 2021 dle MFP požadovaných pracovišť. 

Z výsledných údajů se vytvoří kontingenční tabulka znázorňující všechny položky 

spadající do L4M, jejich počet a jejich celkovou hodnotu.  

Tabulka 7: Kontingenční tabulka vybrraných položek L4M  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Popisky řádků  Součet z SO_Open_Amount   Součet z SO_Order  

90-22106                            434 987,85 Kč                       23 330,00  

QM/48/13J/21                              80 954,40 Kč                       52 486,00  

31004502/PC                              53 190,13 Kč                         9 730,00  

90-18507-PC                              41 945,48 Kč                         7 195,00  

90-22854                              27 590,20 Kč                         4 792,00  

90-20930                              23 296,25 Kč                         4 275,00  

90-22189-CB                              22 275,96 Kč                         5 210,00  

90-22194                              20 884,84 Kč                         7 989,00  

31804751/BJ                              20 228,17 Kč                         3 080,00  

90-20176                              18 315,35 Kč                         3 300,00  

Sloupec „Součet z SO_Order“ znázorňuje celkovou výši objednávek jednotlivých 

položek za poslední 4 měsíce a „Součet z SO_Open_Amount“ vyjadřuje jejich celkovou 

hodnotu. 

Když se porovnají výsledné položky prvního kroku a druhého kroku, je v některých 

případech zřejmé, že některé položky prvního kroku již nejsou vyráběny za poslední čtyři 

měsíce výroby (L4M), tedy od začátku výroby v Brně, a proto jsou z analýzy odstraněny. 
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Při dalším zkoumání je také zřejmé, že některé položky 2. kroku nejsou zahrnuty ve 

výsledných položkách prvního kroku, a proto jsou do výsledného seznamu položek 

zahrnuty. K novému seznamu výsledných položek je přiřazen počet jejich objednávek za 

poslední 4 měsíce výroby ve sloupci označeném jako „Sales L4M“. Výsledný seznam se 

tedy skládá ze 97 položek zásob. 

V této fázi analýzy jsou již shromážděny všechny informace nutné k výpočtu 

koeficientů ABC/XYZ.  

• Klasifikace zásob dle koeficientu ABC 

Prvním krokem je výpočet tzv. „Suma costs“, součet nákladů, které se vypočítá 

vynásobením „costs“ se součtem měsíčních „sales“ 2019 příslušné zásoby. Údaje v 

„Suma costs“ jsou následně uspořádány od největšího k nejmenšímu, aby mohl být 

proveden kumulativní součet (stejně jako při provádění Paretovy analýzy).  

Tabulka 8: Výpočet Sales IMI Brno a kumulativní hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number MFP Production Costs 

Sales 

L4M Suma costs Cum costs 

90-22106 G33 M 444,86 Kč 

           

69 990      28 168 478 Kč      28 168 478 Kč  

QM/48/127/21 GA0 M 30,39 Kč 
        

157 458        4 661 875 Kč      32 830 353 Kč  

31004502/PC GI3 M 130,72 Kč 

           

29 190        2 964 773 Kč      35 795 126 Kč  

90-22854 GF3 M 253,07 Kč 

           

14 376        2 950 794 Kč      38 745 920 Kč  

90-18507-PC GI3 M 138,66 Kč 

           

21 585        2 917 434 Kč      41 663 354 Kč  

90-22189-CB GF3 M 102,40 Kč 

           

15 630        2 442 228 Kč      44 105 582 Kč  

Dle vzorce z předchozí podkapitoly se z údajů „Suma costs“ a „Cum costs“ vypočítá 

koeficient ABC a dle jeho hodnoty se jednotlivé položky klasifikují. 

Tabulka 9: Klasifikace zásob linky 04 dle koeficientu ABC 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number Suma cost Cum cost Koef. ABC Klasifikace 

90-22106     28 168 478 Kč      28 168 478 Kč  0,46 A 

QM/48/127/21       4 661 875 Kč      32 830 353 Kč  0,53 A 

31004502/PC       2 964 773 Kč      35 795 126 Kč  0,58 A 

90-22854       2 950 794 Kč      38 745 920 Kč  0,63 A 

90-18507-PC       2 917 434 Kč      41 663 354 Kč  0,68 A 

90-22189-CB       2 442 228 Kč      44 105 582 Kč  0,72 A 
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Následující obrázek graficky zobrazuje procentuální poměr zásob dle jednotlivých tříd 

s jejich množstvím: 

 

Obrázek 24: Poměr klasifikace zásob linky 04 dle koeficientu ABC  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Hodnoty přechozího obrázku vychází z tabulky 10, stejně tak jako následující obrázek 

vyjadřující procentuální náklady společnosti dle jednotlivých klasifikací zásob linky 04: 

 

Obrázek 25: Poměr příčin a důsledků zásob linky 04 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Z obrázku lze vyčíst dopad (výnosy) jednotlivých klasifikací zásob linky 02: 

• A – 10 % zásob tvoří 79 % celkových nákladů linky 02 

• B – 20 % zásob tvoří 16 % celkových nákladů linky 02 
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• C – 70 % zásob tvoří 5 % celkových nákladů linky 02 

Tyto informace potvrzují Paretovo pravidlo; 20 % příčin způsobuje 80 % důsledků – tedy 

menšina tvoří nejvyšší počet důsledků. 

• Klasifikace zásob dle koeficientu XYZ 

Ke zjištění koeficientu XYZ je nutné prvně vypočítat průměrné prodeje položek z roku 

2019 a směrodatnou odchylku těchto prodejů. 

Tabulka 10: Výpočet průměru a směrodatné odchylky prodejů 2019  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number Suma Sales 2019 Průměr Směr. Odch. 

90-22106 63 320 Kč       5 277        1 306  

QM/48/127/21 153 389 Kč     12 782        6 963  

31004502/PC 22 680 Kč       1 890           623  

90-22854 11 660 Kč          972           857  

90-18507-PC 21 040 Kč       1 753           343  

90-22189-CB 23 850 Kč       5 277        1 306  

Z důvodu nedostatku místa je na příkladě linky 02 uveden pouze součet všech prodaných 

položek. Průměr a směrodatná odchylka je počítána z množství prodaných položek za 

jednotlivé měsíce roku 2019. Poslední 3 položky jsou vyráběné v Brně od prosince 2020, 

a proto nemají údaje o prodejích v roce 2019. Na základě konzultace se zaměstnancem 

společnosti jsou tyto položky klasifikovány automaticky „X“. 

Koeficient XYZ se vypočítá dle vzorce v předchozí podkapitole a dle jeho výše jsou pak 

zásoby klasifikovány. 

Tabulka 11: Klasifikace zásob dle koeficientu XYZ  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number Prům. 

Směr. 

Odch. Koef. XYZ Klasifikace 

90-22106       5 277        1 306  0,25 X 

QM/48/127/21     12 782        6 963  0,54 Y 

31004502/PC       1 890           623  0,33 X 

90-22854          972           857  0,88 Y 

90-18507-PC       1 753           343  0,20 X 

90-22189-CB       5 277        1 306  0,59 Y 

Následující obrázek graficky zobrazuje rozdělení zásob dle jednotlivých tříd s jejich 

množstvím a procentuálním vyjádřením těchto množství: 
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Obrázek 26: Klasifikace zásob linky 04 dle koeficientu XYZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

• Výsledek ABC/XYZ analýzy 

Výsledkem popisované analýzy je vytvoření 9boxu, ve kterém je přehledně vyznačená 

četnost zásob v jednotlivých klasifikacích. Kanbany se navrhují pro položky spadající do 

klasifikací AX, AY a BX, jelikož žádné zásoby nebyly klasifikovány jako CX. 

Tabulka 12: Výsledný 9box linky 02  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

02 X Y Z Celkový součet 

A 3 6 1 10 

B 5  8 6 19 

C 0 9 59 68 

Celkový součet 48 23 66 97 

Z výsledného 9boxu linky 02 vychází, že Kanbany budou navrhovat dle výsledků 

ABC/XYZ pro 14 položek zásob. 

3.4.4 Závěr ABC/XYZ Analýzy 

Analýza ABC/XYZ byla provedena na 97 druzích zásob a z toho identifikovala 14 druhů 

zásob, pro které se by se ve výrobě Opál měl vytvořit Kanban.  Dále determinovala, že 

počet zásob klasifikovaných jako AX je 3, AY je 6 a BX 5.  
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Tabulka 13: Výsledek ABC/XYZ analýzy linky 04  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part_Number Koef. ABC Klasifikace Koef. XYZ Klasifikace 

90-22106 0,46 A 0,25 X 

QM/48/13J/21 0,53 A 0,54 Y 

31004502/PC 0,58 A 0,33 X 

90-22854 0,63 A 0,88 Y 

90-18507-PC 0,68 A 0,20 X 

90-22189-CB 0,72 A 0,59 Y 

90-22194 0,74 A 0,64 Y 

31804751/BJ 0,77 A 0,62 Y 

QM/48/83J/21 0,79 A 0,65 Y 

QM/48/18J/21 0,80 B 0,38 X 

90-17058-PC 0,84 B 0,32 X 

90-18789-PC 0,86 B 0,47 X 

QM/48/12J/21 0,88 B 0,50 X 

QM/48/14J/21 0,91 B 0,47 X 

Správnost analýzy byla zkontrolována a zkonzultována se zaměstnancem společnosti. Její 

výsledky byly odsouhlaseny k pokročení k navrhování Kanbanů pro jednotlivé linky. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Další část práce se zabývá problematikou vycházející z analytické části práce – chybějící 

systém Kanban ve výrobě Opál. V práci je Kanban navrhován pouze pro linku 02. U 

výsledných položek zásob z analýzy ABC/XYZ se zjišťuje, z jakých materiálů či jiných 

zásob jsou vyráběny a pro tyto zásoby jsou navrhovány Kanbany. Dle provedených 

výpočtů se určuje výše úspor, které zavedení navržených Kanbanů do výroby Opál 

přinese. Tato část práce je zpracována na základě informací z interních dokumentů 

společnosti a konzultacemi se zaměstnanci společnosti z Opál výroby.  

4.1 Navržení Kanbanů 

Návrh Kanbanů probíhá z důvodu časového presu pouze pro linku 02 výroby Opál a bude 

prováděn pro 14 druhů zásob. Kanban ale nebude vytvářen z těchto finálních výrobků, 

nýbrž ze zásob či materiálů, ze kterých jsou vyráběny; zásoby po zapouzdření. 

4.1.1 Zdroje dat k vytvoření návrhu 

Potřebné informace k vytvoření návrhu jsou vybrány z informačního systému 

společnosti. Jedná se o tyto excelovské soubory: 

• Rozpad OPAL – Ve kterém je vyznačeno, z jakých materiálů či jiných druhů zásob 

je vybraná položka zásob vyráběna. 

• Routing 0001 – Informuje o tom, ke kterému pracovišti zásoby odhaleny 

v souboru Rozpad OPAL patří. 

4.1.2 Způsoby výpočtu Kanbanů ve vybrané společnosti 

Existuje 7 metod, které společnost IMI využívá ke kalkulaci počtu Kanbanů pro 

jednotlivé zásoby: 
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Tabulka 14: Způsoby výpočtu Kanbanů 

(Zdroj: Petřík, 2021) 

Metoda Způsob výpočtu 

1. 𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿 ×
1 + 𝑆𝑆

𝑆𝐶𝐶
 

 

2. 

𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿 + 𝑆𝑆 × 𝑆𝑄𝑅𝑇 ×
𝑆𝑆𝑈
𝑇𝐵

𝑆𝐶𝐶

+
𝐴𝐷𝐷 × 𝐸𝑃𝐸𝐼

𝑆𝐶𝐶
 

3. 
𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿 + 2 × 𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 + 𝑆𝑆𝑈

𝑆𝐶𝐶
 

4. 
𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿 + (𝑆𝐹 × 𝑆𝐷)

𝑆𝐶𝐶
 

5. 
𝑆𝑈𝑀(𝐴𝐷𝐷) 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑅𝑃𝐿 + 𝑆𝑆𝑈

𝑆𝐶𝐶
 

6. 
𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿 + 𝑆𝑆𝑈

𝑆𝐶𝐶
 

7. 
𝐴𝐷𝐷 × 𝑅𝑃𝐿

𝑆𝐶𝐶
× (1 + 𝑆𝑆) 

V tabulce jsou způsoby výpočtů Kanbanů popsány vzorci, které jsou popsány zkratkami: 

Tabulka 15: Legenda 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

  Popis zkratky 

ADD Average Daily Demand – Průměrná denní poptávka 

RPT Replenishment Lead Time – Dodací lhůta 

SS Bezpečnostní faktor Lead Time 

SCC MOQ – Standardní kapacita KLT 

STDEV Standardní odchylka  

K výpočtu množství Kanbanů v rámci práce byl po konzultaci se zaměstnancem 

společnosti vybrána první metoda. 

4.1.3 Postup výpočtu Kanbanu pro jednotlivé položky zásob linky 02 

Začíná se vyhledáním jednotlivých part_numberů linky 02, které byly analýzou 

ABC/XYZ klasifikován jako AX, AY nebo BX v excelovém souboru Rozpad OPAL. 

V tomto souboru se nalezne položka zásob s označením „G“ – gramáž. Dle konzultace se 
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zaměstnancem společnosti byl druh zásob s tímto označením determinován jako druh 

zásob, které by měly být uskladněny v Kanbanových binech. Zásoby, které nejsou 

tvořeny materiálem s tímto označením, jsou z návrhu Kanbanu vyřazeny. Z výsledné 

zásoby se následně kontroluje v excelovském souboru Routing 0001, na kterém pracovišti 

jsou vytvářeny.  

Kanbany jsou vytvářeny k zajištění dostatečného množství zásob pro plynulé fungování 

montáže – proto se hledají zásoby vytvářené na pracovištích zapouzdřením či testované 

před montáží. Zásoby vyráběné na montáži jsou z výpočtu Kanbanů odstraněny.  

 

Obrázek 27: Vyhledávání v souboru Rozpad_OPAL 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

První výsledný part_number z analýzy ABC/XYZ pro linku 02 je „QM/48/13J/2190-

21700“. Tento part_number se v excelovském souboru Rozpad OPAL vyfiltruje ve 

sloupci s názvem „TL“ – Top Level – Výsledný produkt. Následně vidíme ve sloupci 

1lvl, ze kterých materiálů/zásob je tento part_number vyráběn. Z tohoto sloupce je 

vybrána položka zásob, která je na stejném řádku jako „G“ z 1lvl. 

 

Obrázek 28: Vyhledávání druhu operace 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

V souboru Routing 0001 se poté potvrdilo, že je part_number 90-18879-EC vyráběn na 

pracovišti Engel, zapouzdření – tato položka zásob bude ukládána do Kanbanových binů. 

Dále part-number, ze kterého je 90-18876-EC vyráběn, bude ukládán do mezi-zásob 

Marsilli a Engelu. Dle obrázku 22 se jedná o zásobu z 2LVL, tedy 90-18876-EC. 

Kanbany jsou navrhovány se zohledněním WO, MOQ výsledných položek z 1LVL a také 

podle množství těchto zásob, které se vlezou do KLT. V následující tabulce „TOP 

LEVEL“ položky představují výrobky klasifikované v ABC/XYZ analýze jako AX, AY 

nebo BX. 
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Tabulka 16: WO a MOQ výsledných položek 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

TOP LEVEL 

KANBAN 

ZAPOUZDŘENÍ 

Aver. 

WO 

Min. 

WO 

MOQ 

Bristol 

KLT 

(ks) 

90-22106 90-22004-WL - - - 144 

QM/48/127/21 90-18879-EC 1690 3000 6500 188 

- 90-18879-PC 1620,25 1000 3000 188 

90-22854 90-19640-CA 1183,333 962 5000 188 

90-18507-PC 90-18885-PC 1012 600 850 188 

90-22189-CB 90-18879-CB 1159,5 1000 2000 188 

31804751/BJ 90-18879-BJ 862,3333 600 600 188 

QM/48/18J/21 90-18879-CG 1793,4 1000 1000 188 

- 90-18879-CC 1767,75 1500 1000 188 

Dalším krokem je výpočet množství Kanbanů dle 1. metody uvedené v předešlé kapitole 

5. 1. 2. Z interních dokumentů společnosti víme, že RPT = 12 a SS = 0,2. MOQ 

jednotlivých zásob bylo stanoveno dle informací z tabulky výše a dle konzultace se 

zaměstnancem společnosti. ADD je vypočítáno dle „Usage“, které je vyděleno počtem 

pracovních dní v roce, tedy Usage/240. Výsledný počet Kanbanů jednotlivých zásob je 

znázorněn ve sloupci „Number of card calculation“, který je dále zaokrouhlován ve 

sloupci „Final KANBAN card“. 

Tabulka 17: Výpočet Kanbanů pro zapouzdření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

TOP LEVEL 
KANBAN 

ZAPOUZDŘENÍ 

Usage 

(SALES 

L4M*3) ADD MOQ 

Number of 

card 

calculation 

Final 

KANBAN 

card 

90-22106 90-22004-WL 349950 - - - - 

QM/48/127/21 90-18879-EC 157458 656 3008 3,140785 3 

- 90-18879-PC 60342 251 2068 1,750735 2 

90-22854 90-19640-CA 14376 60 564 1,529362 2 

90-18507-PC 90-18885-PC 21585 90 564 2,296277 2 

90-22189-CB 90-18879-CB 15630 65 564 1,662766 2 

31804751/BJ 90-18879-BJ 9240 39 564 1,582979 2 

QM/48/18J/21 90-18879-CG 27897 116 940 1,78066 2 

- 90-18879-CC 27600 115 940 1,761702 2 

Výsledné množství zásob, které mají být uloženy v Kanbanech, bylo vypočítáno na 

základě tabulky 22, velikosti KLT (ks) a konzultace se zaměstnanci společnosti. Toto 

množství zaručí minimální pře-nastavování navíječky Marsilli během směny a 100% 

využití KLT: 
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Tabulka 18: Stanovení Kanbanů po zapouzdření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

TOP LEVEL 

KANBAN 

ZAPOUZDŘENÍ 

KLT 

(ks) 

BIN 

QTY (ks) 

KANBAN 

QTY (ks) 

90-22106 90-22004-WL 144 - - 

QM/48/127/21 90-18879-EC 188 3008 9024 

- 90-18879-PC 188 2068 4136 

90-22854 90-19640-CA 188 564 1128 

90-18507-PC 90-18885-PC 188 564 1128 

90-22189-CB 90-18879-CB 188 564 1128 

31804751/BJ 90-18879-BJ 188 564 1128 

QM/48/18J/21 90-18879-CG 188 940 1880 

- 90-18879-CC 188 940 1880 

Part-number „90-22004-WL“ neprochází zapouzdřením na lince 02, a proto je ukládán 

do Kanbanů mezi-zásob. „Následující tabulka uvádí stanovení Kanbanů pro mezi-zásoby 

Marsilli a Engelu: 

Tabulka 19: Stanovení Kanbanů mezi-zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

TOP LEVEL 

KANBAN 

ZAPOUZDŘENÍ 

KANBAN 

NAVÍJENÍ KLT (ks) 

BIN 

QTY (ks) 

KANBAN 

QTY (ks) 

90-22106 90-22004-WL 90-22004-WL 144 4032 12096 

QM/48/127/21 90-18879-EC 90-18876-EC 144 3024 3024 

- 90-18879-PC 90-18876-PC 144 2160 2160 

90-22854 90-19640-CA 90-19637-CA 144 1152 1152 

90-18507-PC 90-18885-PC 90-18883-PC 144 1152 1152 

90-22189-CB 90-18879-CB 90-18876-CB 144 1152 1152 

31804751/BJ 90-18879-BJ 90-18876-BJ 144 1152 1152 

QM/48/18J/21 90-18879-CG 90-18876-CG 144 2016 2016 

- 90-18879-CC 90-18876-CC 144 2016 2016 

V tabulkách „BIN QTY“ představuje kolik množství dané zásoby bude skladováno v 1 

Kanbanové výrobní dávce a „KANBAN QTY“ kolik kusů dané zásoby bude skladováno 

v Kanbanech celkově. 

4.1.4 Návrh Kanbanů 

Návrh Kanbanů je již naznačen a vychází z kapitoly 5.1.3. Tato kapitola se věnuje 

výpočtu binů/výrobních dávek („komínků“ na které jsou KLT naskládána) a stanovení 

počtu KLT, které jim budou náležet.  

Následující tabulka znázorňuje návrh Kanbanů pro zapouzdření:  
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Tabulka 20: Návrh Kanbanů zapouzdření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

KANBAN 

ZAPOUZDŘENÍ BIN 

Počet 

KLT KLT (ks) 

90-22004-WL - - - 

90-18879-EC 3 4x4 188 

90-18879-PC 2 11 188 

90-19640-CA 2 3 188 

90-18885-PC 2 3 188 

90-18879-CB 2 3 188 

90-18879-BJ 2 3 188 

90-18879-CG 2 5 188 

90-18879-CC 2 5 188 

Údaje v tabulce jsou dále graficky znázorněny v následujícím obrázku. Na obrázku jsou 

světle modře vyznačeny palety, na kterých mají Kanbany, které jsou tmavě modré, 

v daném uspořádání stát. 

 

Obrázek 29: Návrh Kanbanů zapouzdření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Na poslední paletě je 1 BIN part-numberu 90-18879-PC rozdělen na dva „komínky“ 

s počty 1128 ks a 940 ks. 

Druhá tabulka znázorňuje návrh Kanbanů pro navíjení: 
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Tabulka 21: Návrh Kanbanů mezi-zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

KANBAN 

NAVÍJENÍ BIN 

Počet 

KLT KLT (ks) 

90-22004-WL 3 4x7 144 

90-18876-EC 1 3x7 144 

90-18876-PC 1 3x5 144 

90-19637-CA 1 2x4 144 

90-18883-PC 1 2x4 144 

90-18876-CB 1 2x4 144 

90-18876-BJ 1 2x4 144 

90-18876-CG 1 2x7 144 

90-18876-CC 1 2x7 144 

Na následujícím obrázku je návrh znázorněn graficky: 

 

Obrázek 30: Návrh Kanbanů navíjení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

4.1.5 Rozmístění Kanbanů ve výrobě 

Ke zkrácení pohybu zaměstnanců pro zásoby a ukládání zásob a snížení časové náročnosti 

manipulace se zásobami je navrhováno, aby byly mezi-zásoby pracoviště Marsilli a Engel 

skladovány v oblasti A vyznačené na layoutu Opálu, které je oběma pracovištím vzdáleno 

velmi krátce. 

Rozmístění Kanbanů mezi Engelem a montáží ve výrobě je navrhováno pro oblast B, 

která do budoucna bude sloužit pro Kanbany dalších linek výroby Opál. 
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Obrázek 31: Návrh rozmístění Kanbanů a mezi-zásob ve výrobě 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

4.2 Simulace pohybu zásob ve výrobě při zavedení Kanbanů 

Simulace má za úkol podrobit zkoušce vytvořený návrh Kanbanů a mezi-zásob a také je 

vytvořena pro školení pracovníků dané linky za účelem představení PULL systému. 

Zaměstnanci si simulaci vyzkouší a prověří vliv PULL systému na danou linku, čímž 

k návrhu získají důvěru a budou dodržovat nová nastavení. Simulace je vytvořena 

z krabiček představující navrhované Kanbany pro montážní pracoviště a mezi-zásoby 

pracovišť navíjení a vstřikování.  

Každá krabička má své označení dle part-numberu výrobní dávky, binu, které 

reprezentuje, a zároveň množstevní údaje a part-number zásoby či produktu, pro který je 

využívána. Pro lepší vizuální představu jsou v krabičkách také uloženy šroubky, matice, 

gumičky a jiné spojovací materiály.  
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Obrázek 32: Krabička s označením part-numberu         Obrázek 33: Vnitřek krabičky  

             (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021)       (Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Na obrázku 34 je žlutě vyznačen top-level part-number, tedy produkt, který je pomocí 

dané zásoby, která je vyznačena na krabičce a dále na obrázku zakrytá šroubkem, 

vyráběn. 

Krabičky jsou rozmístěny dle rozmístění jejich reálných představitelů ve výrobě; tedy dle 

pracovišť. Pracoviště jsou v rámci simulace znázorněna jen svým názvem na papíře. 

 

Obrázek 34: Mezi-zásoba Marsilli a Engel 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 
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Obrázek 35: Kanbany před montáží 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

V simulaci jsou dále rozděleny výrobní příkazy na tzv. „top-runnery“ a „low-runnery“. 

Top-runneři jsou zásoby, které jsou nejčastěji a nejvíce využívány ve výrobě. Pro tyto 

příkazy byl vytvořený Kanban a mezi-zásoby. Low-runneři jsou zásoby, které jsou 

vyráběny ojediněle v malých množstvích pro zakázkovou výrobu značenou jako „make-

to-order“.  

 

Obrázek 36: Top-runner a low-runner výrobní příkazy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 
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K jednotlivým pracovištím jsou přiřazeny i jejich náležité FIFO řady (např.: k navíjení 

Marsilli patří „FIFO Marsilli“), na kterých se znázorňuje, v jakém pořadí jsou zásoby 

vyráběny.  

 

Obrázek 37: FIFO Marsilli 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 

Obrázek 38: Výrobní příkazy v řadě FIFO Marsilli 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Díky simulaci je možno si vyzkoušet materiálový proud výrobou se zavedenými Kanbany 

a zároveň se díky ní odhalí slabá místa návrhu Kanbanů a mezi-zásob (např. nedostatek 

množství zásob pro splnění WO). Tímto je možné slabá místa odstranit ještě před 

zavedením Kanbanů do výroby. 

Na simulaci je názorně demonstrováno propojení pohybu zásob ve výrobě a díky tomu 

slouží také k procvičení a k pochopení fungování Kanbanů a mezi-zásob. Z tohoto 

důvodu je simulace využita i při školení zaměstnanců. 
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Tabulka 22: Týdenní průběh výroby na lince 02 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace společnosti, 2021) 

Part_number Request_date SO_Order Type Pozn. 

90-17551 01.03.2021 200 NON KANBAN ne zapou. 

90-18789-PC 01.03.2021 160 NON KANBAN   

90-17551 01.03.2021 200 NON KANBAN ne zapou. 

PCC11003 01.03.2021 10 NON KANBAN ne zapou. 

V10626-A13L 01.03.2021 75 NON KANBAN   

QM/48/83J/21 01.03.2021 133 KANBAN   

31804751/BJ 01.03.2021 1128 KANBAN   

90-22194 01.03.2021 100 NON KANBAN ne zapou. 

QM/48/18J/21 01.03.2021 225 KANBAN   

90-22306-CV 02.03.2021 25 NON KANBAN   

90-20930 02.03.2021 1035 NON KANBAN   

QM/48/89J/21 02.03.2021 150 NON KANBAN   

QM/48/84J/21 02.03.2021 25 NON KANBAN   

QM/48/14J/21 02.03.2021 200 KANBAN   

90-22930 02.03.2021 4680 KANBAN GK3   

90-22644-WP 03.03.2021 360 NON KANBAN   

90-20205 03.03.2021 5400 KANBAN GK3   

90-22189-CB 03.03.2021 960 KANBAN   

90-22930 03.03.2021 540 KANBAN GK3   

PCC 10160 03.03.2021 100 NON KANBAN ne zapou. 

31004502/PC 03.03.2021 160 KANBAN   

90-17058-PC 03.03.2021 160 NON KANBAN   

90-22189-CB 03.03.2021 1120 KANBAN   

31004502/PC 03.03.2021 640 KANBAN X  

90-18789-PC 03.03.2021 160 NON KANBAN X 

90-17058-PC 03.03.2021 160 NON KANBAN X 

QM/48/13J/21 03.03.2021 3000 KANBAN   

90-20176 04.03.2021 940 NON KANBAN   

90-22193-CB 05.03.2021 300 NON KANBAN   

90-22194 05.03.2021 600 NON KANBAN   

90-17643-BB 05.03.2021 200 NON KANBAN   

V10622-AA3 05.03.2021 16 NON KANBAN   

90-17058-PC 05.03.2021 160 NON KANBAN X 

90-22194 05.03.2021 4000 NON KANBAN ne zapou. 

QM/48/19J/21 05.03.2021 400 NON KANBAN   

V tabulce jsou zobrazeny veškeré objednávky, které byly plněny na lince 02 v průběhu 

února. V rámci simulace bylo stanoveno, že výroba všech objednávek by měla být 

zahájena týden před dodáním. Jelikož je 1. „request order“ stanoven na 1. 3. 2021, byla 

dle simulace výroba zahájena 22. 2. 2021. Tento týden byl pro simulaci zvolen z důvodů 

vyšší vytíženosti linky 02.  

Part-numbery označeny poznámkou „ne zapou.“ byly ze simulace vyřazeny, jelikož 

neprochází zapouzdřením. Tyto zásoby jsou většinou náhradními díly. Part-numbery 
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označeny „X“ jsou zásoby, které se v seznamu objednávek objevují vícekrát a pro 

zajištění minimálního nastavování navíječky linky 02, jsou v prvním výskytu vyráběny 

všechny. Part-number „31004502/PC“ je tedy dle simulace vyráběn 24. 2. 2021 v 800ks, 

„90-18789-PC“ 22. 2. 2021ve 320ks a „90-17058-PC“ 24. 2. 2021 ve 480 ks.  

Simulace probíhala celkem na 28 objednávkách. Low-runneři byly označeny „NON 

KANBAN“, nebyl pro ně vytvořen návrh Kanbanů, a top-runneři „KANBAN“. Položky 

značené jako „KANBAN GK3“ značí zásoby vytvořené na Marsilli linky 02, které jsou 

dále využívány na lince 06. 

4.2.1 Závěr simulace 

Simulace probíhala v pěti pracovních dnech ve třísměnném provozu (celkem tedy 15 

směn) a v jejím průběhu byly zakázky dokončeny do konce 10 směn. Průběh a výsledek 

simulace tedy odhalil, že Kanban a mezi-zásoba byla i pro tento ojedinělý týden 

navrhnuta správně, a dokonce byly objednávky vyplněny s vyšší časovou rezervou. Z této 

situace lze usuzovat, že pokud nebude ve výrobě docházet k velkým výkyvům 

zapříčiněnými ojedinělými faktory, bude možné po zavedení Kanbanů přejít do 

částečného dvousměnného provozu. 

4.3 Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců probíhá pomocí simulace popsané v kapitole 4.2. Simulaci si 

vyzkouší vedoucí pracovníci, planneři a team leadeři výroby Opál k osvojení a pochopení 

principu využívání Kanbanů ve výrobě. Vedoucí pracovníci mají poté za úkol zajistit 

školení zaměstnanců výroby názornou ukázkou přímo ve výrobě dle jednotlivých 

pracovišť.  

Po zaškolení zaměstnanců nastane dvouměsíční zkušební provoz výroby linky 02, během 

které bude analyzována a vyhodnocována úroveň zaškolení zaměstnanců. Tato zkušební 

doba slouží zaměstnancům zejména k osvojení si a pochopení využívání Kanbanů a mezi-

zásob. 

4.4 Postup realizace zavedení Kanbanů do výroby 

Postup realizace zavedení Kanbanů do výroby linky 02 Opálu lze v rámci závěrečné práce 

rozdělit do 3 etap:  
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1. Zahájení projektu 

Při zahájení projektu je stanoven odpovědný pracovník za naplnění činností potřebných 

k realizaci zavedení, formulaci cílů tohoto projektu, definování potřeb, požadavků, 

předpokladů a omezení projektu. Jeho úkolem je také definovat časový a nákladový 

rámec projektu. 

V této fázi jsou také shromažďovány veškeré nutné informace ke splnění projektu 

z informačního systému společnosti a z již úspěšně provedených podobných projektů 

(zaměřujících se na zavedení Kanbanů do výroby). 

2. Realizace projektu 

Realizace projektu vychází z informací získaných a vytvořených z předešlé fáze projektu 

a lze ji rozdělit na plánování, schválení a realizaci. 

• Plánování 

Plánování začíná rozhodnutím a schválením pracovišť ve výrobě, pro které má být 

Kanban vytvořen. Dále je provedena ABC/XYZ analýza zásob dle kapitoly 3.4 těchto 

pracovišť a pracovišť, na které navazuje výroba. V tomto případě se jedná o Zapouzdření 

a Montáž. Zásoby, které jsou klasifikovány jako AX, AY a BX (zásoby, které jsou nevíce 

využívány), jsou poté podrobeny dalšímu pozorování, při kterém se zjišťuje, ze kterých 

zásob či materiálů jsou vyráběny.  

Z těchto zjištěných zásob či materiálů se poté vytváří návrh Kanbanů dle kapitoly 4.1.3; 

kalkulace množství zásob, které je nutné umístit do Kanbanových binů, aby byla zajištěna 

plynulost výroby, kalkulace množství KLT a binů nutných k tomuto zásobování, 

vytvoření návrhu rozmístění Kanbanů ve výrobě tak, aby vznikaly co nejmenší časové 

ztráty při jejich přepravě na montážní pracoviště.  

• Schválení 

Následným krokem je konzultace vytvořených návrhů s vedoucími zaměstnanci výroby 

Opál a jejich případná oprava do efektivnější podoby dle existujícího místa ve výrobě a 

připomínek zaměstnanců. Po další konzultaci o změnách se zaměstnanci výroby Opál je 

dle návrhu vytvořena simulace výroby po zavedení Kanbanů do výroby dle 4.2. Po 

dokončení simulace je návrh předložen ke schválení.  
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• Realizace 

Po schválení návrhu se vytvoří Kanbanové karty dle 5.2, provedou příslušné změny 

v JDE systému dle 5.2.1. o skladování ve výrobě Opál a provede se školení zaměstnanců 

výroby Opál dle 4. 3. Posledním krokem této fáze je zavedení Kanbanů do výroby, při 

které není nutné přerušit výrobu. Zásoby a materiál se uloží do příslušných KLT v daném 

množství dle vytvořeného návrhu s příslušnou Kanbanovou kartou na své přidělené 

místo, které je také označeno příslušných part-numberem. Během celé realizace projektu 

dochází k pravidelné kontrole, zda dochází k plnění jednotlivých činností v souladu 

s vytvořeným návrhem projektu. 

3. Ukončení projektu 

Ukončení projektu spočívá v dokončení realizace projektu, zpracováním zkušeností a 

dosažených výsledků a archivace dokumentace projektu. V této fázi také probíhá 

monitorování zavedených Kanbanů a zaznamenávání případných odchylek vznikajících 

ve výrobě i po zavedení Kanbanů. Na základě těchto pozorování dochází k vytvoření a 

následné plnění návrhů na zlepšení a minimalizaci či úplné odstranění těchto odchylek. 

Jedná se o nekončící proces. 
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Tabulka 23: Postup realizace zavedení Kanbanů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Zahájení projektu 

Činnost Čas (hod.) 

Stanovení odpovědného pracovníka 1 

Formulace cílů, omezení apod. 5 

Shromáždění potřebných informací 3 

Realizace projektu 

Plánování 

Činnost Čas (hod.) 

Analýza ABC/XYZ 10,5 

Vytvoření návrhu Kanbanů 10 

Schválení 

Činnost Čas (hod.) 

Konzultace návrhu 4 

Úprava návrhu 5 

Vytvoření a provedení simulace 10 

Schválení návrhu 1 

Realizace 

Činnost Čas (hod.) 

JDE Kanban 5 

Kanbanové karty 5 

Příprava školení zaměstnanců 10 

Školení zaměstnanců 4 

Zavedení Kanbanů 8 

Kontrola 8 

Ukončení projektu 

Činnost Čas (hod.) 

Zpracování zkušeností a výsledků 4 

Archivace dokumentace 2 

Monitorování Kanbanů - 

Zaznamenávání a oprava odchylek - 

Následující obrázek zobrazuje Ganttův diagram, který znázorňuje průběh projektu a 

návaznost mezi jednotlivými činnostmi projektu: 
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Obrázek 39: Ganttův diagram projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Z diagramu vyplývá, že v podmínkách, kdy se pověření pracovníci zabývají ve svém 

pracovním čase pouze tímto projektem, bude projekt v 9 pracovních dnech dokončen. 

Projekt ale ovšem pokračuje monitorováním Kanbanů ve výrobě, zaznamenáváním a 

opravováním případných odchylek. 
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5 PODMÍNKY REALIZACE A PŘÍNOSY PRÁCE 

Poslední kapitola práce se zabývá podmínkami realizace celého návrhu uvedeného 

v předešlé kapitole, vytvořením Kanbanových karet a vyhodnocení přínosů návrhu jak 

z finanční stránky, tak i z porovnání budoucí Value Stream Map se současnou Value 

Stream map. Tato část práce vychází z vytvořeného návrhu práce a opět z interních 

dokumentů společnosti, návštěv společnosti a konzultací se zaměstnanci společnosti. 

5.1 Podmínky realizace návrhu 

Jednou ze zásadních podmínek realizace návrhu zavedení modelu Kanban na výrobní 

linku 02 výroby Opál je dodržení plánu realizace viz 4. 4. První podmínkou úspěšné 

realizace návrhu je správnost veškerých výpočtů s tímto návrhem spojených. Jedná se 

tedy o analýzu zásob ABC/XYZ, výpočet množství nutných Kanbanů a výpočet množství 

zásob, které v daných Kanbanech budou skladovány.  

Druhou podmínkou je vytvoření prostoru pro Kanban a mezi-zásoby, které bude 

v blízkosti dané výrobní linky a které umožní snadnou manipulaci s danými zásobami. 

Na základě konzultace se zaměstnanci společnosti výroba tímto místem disponuje a je 

vyznačeno v kapitole 4. 1. 5. V individuálních případech, kdy nebude z různých důvodů 

dostatek prostoru pro realizaci Kanbanu je alternativním řešením přemístit skladování 

vybraných zásob, které zavazí Kanbanu, na jiné místo. 

Spolupráce zainteresovaných stran realizace návrhu je další omezující podmínkou 

projektu, a proto je nutné návrh řádně konzultovat se všemi stranami a informovat 

všechny pracovníky o přínosech této realizace a o postupu realizace, je potřeba zohlednit 

při tvoření návrhu i jejich připomínky. Ohlasy všech zainteresovaných stran na realizaci 

návrhu jsou ve většině případech pozitivní, čemuž přispívá fakt, že zavedení Kanbanů a 

mezi-zásob do výroby přispěje ke zvýšení efektivity a zjednodušení řízení zásob i výroby 

linky 02.  

Dalším z benefitů návrhu je, že úspěšné dokončení realizace nevyžaduje zastavení 

výroby linky 02, tudíž to ani není podmínkou realizace, čímž se razantně snižují náklady 

na tento projekt. 

Další podmínkou úspěšné realizace návrhu je vytvoření Kanbanových karet, které je 

popsáno v následující kapitole 5. 2. 
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5.2 Značení Kanbanových karet 

K vytvoření Kanbanových karet se využívá excelovské šablony, která byla v rámci práce 

poskytnuta zaměstnancem společnosti. Kanbanové karty jsou od ostatních karet 

využívaných ve výrobě odlišeny zelenou barvou. Zásoby jsou Kanbanovou kartou 

označeny pouze jejím položením na příslušný BIN.  

 

Obrázek 40: Šablona pro označení Kanbanových karet 

(Zdroj: Interní dokumentace společnosti, 2021) 

Kanbanová karta se dle vyplňuje dle následující legendy: 

Tabulka 24: Legenda šablony Kanbanových karet 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 Popis 

A  Číslo part-numberu 

B  Oblast výroby, kde se Kanban nachází 

C  Počet KLT jedné výrobní dávky 

D  Počet zásob, které se skladují v jednom KLT 

E  Označení koridoru, ve kterém se Kanban nachází 

F  Označení nosiče, na který Kanban patří 

G  Označení pozice nosiče 

H  ID vygenerované JDE systémem po nahrání šablony do systému 

Následující Kanbanové karty vytvořené pro zásobu s označením 90-18879-EC nebudou 

mít vyplněny oblasti E a H, jelikož se Kanbany dle návrhu nebudou nacházet v žádném 

koridoru a jelikož nebude v rámci práce vyplněná šablona nahrávána do JDE systému 

společnosti. Dále G bude označeno pouze „BIN“ a příslušným číslem binu, jelikož se 

budou dle návrhu Kanbany nacházet na paletách. Vybrané zásobě dle návrhu 4. 1. 4 náleží 

3 biny, z nichž každému náleží 16 KLT boxů, ve kterých má být skladováno 188 ks dané 

zásoby. 
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Obrázek 41: Návrh Kanbanové karty 1. binu 90-18879-EC  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 

Obrázek 42: Návrh Kanbanové karty 2. binu 90-18879-EC 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 

Obrázek 43: Návrh Kanbanové karty 3. binu 90-18879-EC 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Jak lze z předchozích obrázků vyčíst, se změnou binu nastává i změna příslušeného čísla 

a barvy v pravém horním rohu karty, aby docházelo k většímu rozlišení binů ve výrobě. 
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5.2.1 JDE Kanban 

Jak již bylo zmíněno výše, JDE systém po nahrání vyplněné šablony Kanbanové karty 

vygeneruje unikátní ID označení Kanbanu, dle kterého je Kanban v systému řízen. Ve 

chvíli, kdy je bin spotřebován, dochází k oskenování čárového kódu na Kanbanové kartě. 

Toto oskenování v systému zaznamená úbytek zásob v příslušném množství binu a změní 

se status Kanbanu z „IN“ na „OUT“. Tato změna způsobí vznik požadavku pro plánovače 

na vytvoření nového WO pro vytvoření zásob pro spotřebovaný bin. 

5.3 Budoucí Value Stream Map 

Budoucí Value Stream Map je opět vytvořena na základě finálního výrobku linky 02 90-

22854 a graficky znázorňuje výrobu linky 02 po zavedení Kanbanů. V tomto případě 

nedochází ke změně Tatk-timu, C/T, C/O a tím ani Processing Time.  

Tabulka 25: Výpočet Lead Time po zavedení Kanbanů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

ADD všech part-numberů se rovnají, jelikož se využívají k výrobě stejného finálního 

výrobku, podle kterého bylo ADD vypočítáno. 

 

 

Průměrný Kanban 

Stock (Kč) 

Cost of Stock 

(Kč) ADD (ks) LT (dny) 

90-18866 1 975 2 33 30 

90-19637-CA 19 308 34 33 14,1 

90-19640-CA 24 054 43 33 14,1 

90-22854 0 253 33 0 
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Obrázek 44: Budoucí Value Stream Map 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Na obrázku je zachycena výroba linky 02 po zavedení Kanbanů do výroby. Tato změna 

výroby si vyžaduje změnu zásobování linky, které by mělo být směnové, aby splnilo 

podmínky fungování modelu Kanban, které vyžaduje přenastavení navíječky zhruba 

jednou za směnu. Další změnu, kterou Kanban přinese je způsob plánování výroby. 

Kanban umožňuje výrobu plánovat pro větší časový úsek, čímž docílí snížení časového 

presu na výrobu, sníží zatížení výrobních linek a zvýší efektivitu řízení zásob ve výrobě. 

Lead Time (LT) budoucí Value Stream Map se rovná 58,2 dnům.  

5.3.1 Závěr budoucí Value Stream Map a srovnání se současnou Value 

Stream Map 

LT 90-19640-CA a LT 90-19637-CA se rovná 14,1 dnům, což je pro výrobu velmi kladný 

faktor. Mezi-zásoby a Kanban umožní výrobní lince ustát vysoké objednávky a vysoký 

nával objednávek. Tímto nebude navíječka Marsilli tolik zahlcena a sníží se riziko 

přítomnosti problému s plněním objednávek jiných výrobků. 

Rozdíl obou map tedy není pouze grafický. LT současné Value Stream Map se rovná 

157,1 dnům, což je o 98,9 dní vyšší než u budoucí Value Stream Map, a odhaluje až moc 

velkou zásobu part-numberů 90-18866 a 90-19640-CA a žádnou zásobu 90-19637-CA, 
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což je v obou případech pro výrobu velmi neekonomické a způsobuje neefektivní 

využívání navíječky Marsilli. Dalším problémem současného stavu zachyceného na 

současné Value Stream Map je plánování výroby s krátkým časovým úsekem od plnění 

plánů, což je pro výrobu neefektivní a v delším časovém hledisku způsobuje plýtvání ve 

vytváření příliš velkých zásob, které jsou pak nečinně drženy na skladě.  

Dalším rozdílem obou map je v LT finálního produktu linky, který je v budoucí Value 

Stream Map roven nule, což značí, že jsou tyto produkty hotovy ve chvíli, kdy mohou být 

okamžitě předány pracovišti „Shipping“, odkud jsou expedovány zákazníkovi, a tím 

pádem po vyrobení nejsou skladovány. 

5.4 Zhodnocení návrhu 

Zhodnocení návrhu závěrečné práce lze rozdělit do dvou částí; identifikace přínosů, které 

v rámci práce nebudou finančně zhodnoceny a přínosy, které budou finančně 

zhodnoceny. 

5.4.1 Přínosy návrhu 

Zavedení návrhu Kanbanů a mezi-zásob práce do výroby by mělo pro společnost řadu 

přínosů. Tento způsob řízení zásob umožňuje plánovat zásoby v delším časovém 

horizontu, než tomu bylo doposud, a tím získání i většího přehledu a kontroly nad 

výrobou dané linky Opálu, což povede ke zvýšení efektivity řízení zásob a zjednodušení 

řízení výroby této linky. Dalším přínosem je umožnění lepšího vykrytí výkyvů výroby 

při návalu objednávek a při obdržení vysokých objednávek – díky Kanbanu a mezi-zásob 

se lze vyhnout zahlcení výrobních strojů linky 02. 

Dalším přínosem je způsob zavádění Kanbanů a mezi-zásob do výroby, pro který není 

nutné výrobu linky 02 zastavovat, čímž se razantně snižují náklady spojené s úspěšným 

provedení návrhu práce.  

Jedním z nejzásadnějších přínosů zavedení návrhu práce je dle provedené simulace 

popsané v kapitole 6. 2 umožnění zahájení výroby v částečném dvousměnném 

provozu, který může být z ekonomického hlediska pro společnost velmi atraktivní 

z důvodů snižování provozních nákladů a zvýšení efektivity dané výrobní linky Opálu.  
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Dalším z nejdůležitějších přínosů je umožnění splnění záměru, pro který byl návrh 

vytvořen; zabezpečení plynulé výroby montážních pracovišť. Kanban a mezi-zásoby 

umožňují plynulou návaznost výroby mezi pracovišti Marsilli a Engel a tím i mezi 

Engelem a montáží.  

5.4.2 Finanční zhodnocení návrhu 

Mezi přínosy, které budou v práci finančně zhodnoceny, patří snížení množství 

držených zásob, kterých je skladováno vysoké množství, a zvýšení množství držených 

zásob, kterých je skladováno příliš málo, a tím snížení i celkového LT výroby linky 02 o 

20 dní, které bylo znázorněno v budoucí Value Stream Map v předešlé kapitole práce. 

Současný stav, reprezentovaný údaji na konci druhého měsíce roku 2021, držení zásob, 

pro které v práci byly navrhovány Kanbany, je znázorněn v tabulce níže, ve které je také 

ukázaný tzv. „DOS“, neboli Days of Stock, který určuje kolik dní jsou zásoby ve výrobě 

drženy/skladovány: 

Tabulka 26: Stock a DOS 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part-Number  Stock 2/2021   DOS 2/2021  

90-18879-EC 107 225 Kč                      8  

90-18879-PC 7 727 Kč                      1  

90-19640-CA 115 112 Kč 45 

90-18885-PC 2 660 Kč 1 

90-18879-CB 1 114 Kč 1 

90-18879-BJ 48 707 Kč 52 

90-18879-CG 438 Kč 0 

90-18879-CC 72 540 Kč 30 

Suma 35 5523 Kč  

V tabulce jsou tučným písmem znázorněny hodnoty zásob, kterých je skladováno příliš 

velké množství, a normálním písmem hodnoty zásob, kterých je skladováno naopak velmi 

malé množství, či nemají skoro žádnou zásobu vytvořenou, což zobrazuje nerovnováhu 

výroby linky 02.  
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Tuto nerovnováhu Kanban vyrovnává, což je znázorněno v následující tabulce: 

Tabulka 27: Srovnání zásob před a po zavedení Kanbanů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Part-Number  Stock 2/2021  

KANBAN 

stock 

90-18879-EC      107 225 Kč         137 131 Kč  

90-18879-PC          7 727 Kč           65 226 Kč  

90-19640-CA      115 112 Kč           24 054 Kč  

90-18885-PC          2 660 Kč           18 519 Kč  

90-18879-CB          1 114 Kč           17 949 Kč  

90-18879-BJ        48 707 Kč           20 470 Kč  

90-18879-CG             438 Kč           31 664 Kč  

90-18879-CC        72 540 Kč           29 999 Kč  

Suma      355 523 Kč         345 011 Kč  

Rozdíl v celkové hodnotě se sice může jevit nepatrně, 10 512 Kč, zato v DOS se rozdíl 

promítne razantním způsobem: 

Tabulka 28: Rozdíl DOS zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

Stock DOS 

2/2021 

 KANBAN 

DOS 2/2021  Rozdíl 

8 10 2 

1 12 11 

45 9 36 

1 9 8 

1 13 12 

52 22 30 

0 12 12 

30 12 17 

Zavedení návrhu Kanbanu způsobí optimálnější výrobu daných part-numberů a tím i 

vytváření optimálnější tvorbu zásob na výrobní lince 02. Finanční úspory se ale více 

projeví v analýze objednávek, které, jak již bylo zmíněno v simulaci návrhu 4. 2, se 

rozdělují na tzv. „Top-runners“ a „Low-runners“ dle typické výše objednávaného 

množství výrobků. V práci byly pro „Top-runnery“, pro které se vyrábí větší množství 

výrobků, vytvářeny Kanbany a mezi-zásoby. Low-runneři z velké části musí projít 

výrobou „najednou“ (nejsou skladovány ani v mezi-zásobách, ani v Kanbanech, ale 

rovnou se řadí do FIFO řad jednotlivých pracovišť) a po zavedení Kanbanů a mezi-zásob 

je z časového hlediska tento proces zkrácen, čímž se snižují i náklady na výrobu těchto 

Low-runnerů. 
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Tabulka 29: Srovnání hodnot zásob před a po zavedení Kanbanů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 ENGEL MARSILLI 

 Stock 2/2021 

KANBAN 

stock Stock 2/2021 

KANBAN 

stock 

KANBAN 355 000 Kč 345 000 Kč 386 000 Kč 397 000 Kč 

Low runners 506 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Total 861 000 Kč 565 000 Kč 386 000 Kč 397 000 Kč 

 

V tabulce „ENGEL“ značí pracoviště zapouzdření a „MARSILLI“ navíjení. Z tabulky je 

zjevné, že hodnota zásob se ve většině případech sníží. Rozdíl hodnot zásob je znázorněn 

v následující tabulce: 

Tabulka 30: Srovnání hodnot celkových zásob před a po zavedení Kanbanů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2021) 

 

TOTAL stock 

before 2/2021 

Total Stock with 

KANBAN Rozdíl (Savings) 

KANBAN 741 000 Kč 742 000 Kč -1 000 Kč 

Low runners 506 000 Kč 220 000 Kč 286 000 Kč 

Total 1 247 000 Kč 962 000 Kč 285 000 Kč 

Z tabulky je vidět, že zavedený Kanban bude v případě Top-runnerů nepatrně ztrátový, 

jsou zde započítány i navrhované mezi-zásoby, ale tato ztráta je vyrovnána v případě 

Low-runnerů, na kterých se po zavedení Kanbanů a mezi-zásob ušetří 286 000 Kč. 

Celkovými úsporami z hlediska držení zásob je tedy 285 000 Kč. 

Dle expertního odhadu lze po úspěšném nastartovaní Kanbanu, vyškolení pracovníků a 

třech měsíců praxe, předpokládat, že mezi-zásoba nebude potřeba a Kanban bude 

fungovat i bez ní. Tímto by společnost dle expertního odhadu ušetřila skoro dalších 

400 000 Kč.  

V případě, že bude návrh úspěšně zaveden a Kanban bude správně fungovat, může být 

dále rozšířen do zbylých 5 linek výroby Opál a tím úspory znásobit. 
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ZÁVĚR 

Práce byla napsána ve spolupráci se společností IMI Engineering s. r. o. na téma zavádění 

modelu Kanban na 2. linku výroby Opál s dosažením časové i finanční úspory. Pro práci 

byl tedy vytvořen návrh zavedení Kanbanů do výroby dané linky, který vycházel ze všech 

částí práce. Konkrétně zejména z popisu výroby Opál a její linky 02, z provedení 

ABC/XYZ analýzy zásob dané linky a výpočtu potřebného množství Kanbanů a množství 

zásob, které v těchto Kanbanech budou skladovány.  

Pro práci byla také vytvořena simulace linky 02, která měla za úkol ověřit správnost 

fungování dané linky po zavedení Kanbanů, a která nastínila časovou úsporu, kterou 

zavedení Kanbanů do výroby přinese. Průběh simulace odhalil potenciál převedení 

nynějšího současného třísměnného provozu na částečný dvousměnný provoz, při 

správném zavedení Kanbanů a jeho správném využívání. 

V práci bylo definováno rozmístění Kanbanů ve výrobní hale, popsáno školení 

zaměstnanců k práci s modelem Kanban ve výrobě a také byl vytvořen návrh 

Kanbanových karet jedné z relevantních zásob pomocí excelovské šablony Kanbanových 

karet společnosti. 

Časová úspora návrhu byla identifikována simulací návrhu, ale také pomocí současné a 

budoucí Value Stream Map výroby linky 02, na kterých je ukázána výroba této linky před 

a po zavedení Kanbanů. Lead Time výroby reprezentativního produktu je v budoucí 

Value Stream Map o 157,1 dní kratší než v současné Value Stream Map. 

Finanční zhodnocení návrhu bylo stanoveno vypočtením rozdílu hodnoty zásob držených 

bez zavedených Kanbanů a se zavedenými Kanbany. Pro tento výpočet byly vybrány 

údaje z února 2021. Celkový výsledný rozdíl hodnoty držených zásob činí 285 000 Kč a 

bylo odhaleno, že tato úspora je způsobena snížením počtu zásob Low-runnerů. 

Jedním z dalších přínosů návrhů bylo, že jeho realizace nevyžaduje zastavení výroby 

dané linky ani jiných pracovišť, což výrazně snižuje náklady na jeho realizaci.  

V teoretické části práce byla popsána základní teoretická východiska práce, zejména 

výroba, řízení výroby, ABC/XYZ analýza, štíhlá výroba, Kanban, Value Stream Map a 

Projekt. V další části práce byl popsán současný stav situace, tedy výroba Opál, byla 

vytvořena současná Value Stream Map a provedena ABC/XYZ analýza, dle které byly 
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zásoby klasifikovány. Dále v návrhové části bylo pro vybrané klasifikace vypočítáno, 

kolik kusů zásob má být v Kanbanech skladováno a kolik Kanbanů je potřeba pro dané 

zásoby vytvořit, byla vytvořena simulace fungování linky 02 po zavedení Kanbanů a byl 

zpracován postup realizace návrhu práce. V poslední části práce byly identifikovány 

podmínky realizace návrhu, byla vytvořena budoucí Value Stream Map a následně 

srovnána s tou současnou, a nakonec proběhlo zhodnocení návrhu.  

Práce nabízí další pokračování v oblasti zavádění Kanbanů do celého zbytku výroby Opál 

a v dalším snižování množství držených zásob, zejména mezi-zásoby Marsilli a Engelu, 

pomocí optimalizace návrhu práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ADD  Průměrná denní poptávka 

C/O  Čas nutný k seřízení stroje k výrobě nového či jiného produktu 

C/T  Časový údaj, jak často je zásoba či produkt vyroben 

DOS   Časový údaj, jak dlouho je zásoba či produkt skladován v dnech  

JDE  Informační systém JD Edwards 

L4M  Poslední 4 měsíce 

LT  Průběžná doba 

MFP  Označení přístroje 

MOQ  Minimální objednací množství 

MRP  Metoda plánování a řízení výroby 

RAW  Surový materiál 

RPT  Dodací lhůta 

SS  Bezpečnostní faktor 

WIP  Nedokončená výroba 

WO  Pracovní příkaz, objednávka 
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