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1 Úvod 
Hlavním důvodem a motivací, proč se tímto tématem zabývat, je vysoká cena projekčních a 

konstrukčních prací, zejména při vývoji a výrobě prototypu technického objektu (stroje nebo 

zařízení). Neméně důležitým se jeví i úspora času a značná výhoda pracovat s virtuálním 

modelem dříve, než je realizován ve výrobě. V rámci řešení konstrukcí a projektů je možno 

využít technologií virtuální reality v několika fázích. Zejména v přípravných fázích projektů 

se snaží průmyslová praxe snižovat časovou a tedy i finanční náročnost v etapách výzkumu, 

vývoje, zkoušení a výroby technického objektu. Mezi další značně nákladné části projektů 

patří právě zmiňovaná fáze tvorby prototypů, kde technologie virtuální reality nabízí veliké 

možnosti uplatnění, jak ve fázi sestavování samotného prototypu, tak i ve fázi simulací a 

testování prototypu.  

2 Shrnutí současného stavu ze studované problematiky 
v oboru virtuální reality 

Virtuální realita prodělala v posledních deseti letech bouřlivý rozvoj v souvislosti s růstem 

výkonu a poklesem ceny počítačů. Dnes už o ní slyšel téměř každý člověk, hlavně díky 

stálému zájmu médií o novinky v této oblasti. Vše, co souvisí s virtuální realitou má nádech 

něčeho tajemného, podobně jako například výsledky umělé inteligence, která si prodělala 

období svého rozmachu a popularity v 70. letech. Přes obrovské prostředky investované do 

výzkumu umělé inteligence (nejvíce v Japonsku a USA) se počáteční nadšení zastavilo 

a ukázalo se, že tyto peníze sice nejsou vyhozené, ale původní ambiciózní projekty svou 

náročností o desítky let předbíhají možnosti výpočetní techniky i stupeň rozvoje vědy. [1] 

2.1 Historie 

Historie virtuální reality spadá do konce šedesátých a začátku sedmdesátých let dvacátého 

století. Úvahy o podobných systémech byly spojeny s rozvojem počítačové grafiky. V této 

době byly předvedeny první vstupní prostředky pro interaktivní grafiku. Obraz vytvářely dvě 

obrazovky umístěné po stranách, které přenášely obraz uživateli jednoduchou optikou přes 

speciální brýle. Bylo možné sledovat jednoduché geometrické obrazce na pozadí obrazu 

skutečného okolí. K dalšímu vývoji došlo díky NASA počátkem osmdesátých let. Bylo to 

umožněno růstem výkonu grafických systémů a dostupností levných displejů. Jaron Lanier 

svým přilbovým displejem a kontaktní rukavicí vzbudil v roce 1989 velký komerční zájem. 

Pro potřeby internetu vyvinula firma Silicon Graphics v roce 1995 tzv. VRML (Virtual 

Reality Modeling Language). [1]  

2.2 Virtuální realita 

Virtuální realita (VR) pomocí počítačových zařízení umožňuje napodobovat reálný prostor a 

činnosti člověka v něm. Je tvořena počítačovým modelem trojrozměrného prostředí, přičemž 

účastník virtuální reality se v tomto prostředí zdánlivě reálně pohybuje. Jedná se o uživatelské 

rozhraní, jehož cílem je pokud možno co nejvíce přiblížit počítačové prostředí skutečnosti tak, 

jak ji zachycují naše smysly. Uživatel by měl být do tohoto prostředí co nejvíce vtažen 

(ponořen) [2]. Prostředím se rozumí svět existující výhradně v paměti počítače. Může to být 

např. model stroje, domu. Prostředí lze zkoumat mnoha různými metodami včetně virtuální 

reality.  

 

Systémy virtuální reality můžeme rozdělit do tří stupňů podle virtuálního prostředí a podle 

obtížnosti jejich realizace: 



5 

 

 Pasivní – můžeme pozorovat, poslouchat, případně také hmatem vnímat virtuální 

okolí. Okolí se mění, můžeme mít dojem pohybu, ale pohyb nelze řídit.[3] 

 Aktivní – máme možnost prostředí zkoumat. Hlavní odlišností proti prvnímu stupni je, 

že můžeme pohyb řídit (létání, chůze, atd.). Ve virtuálním domě se rozhlížíme, 

prohlížíme předměty, přecházíme mezi místnostmi. 

 Interaktivní – nejdokonalejší stupeň. Systém nám dovoluje dokonce prostředí měnit, 

např. uchopit předměty a pracovat s nimi, přemísťovat je, tvarovat, atd.[4] 

 

3 Efektivní stavba výrobních linek ve výrobních podnicích  

3.1 Požadavky pro stavbu výrobních linek 

Mezi významné požadavky pro návrh a stavbu výrobních linek je možné na základě 

zkušeností a konzultací s pracovníky z praxe lze přibližně zahrnout následující body. 

Jsou to technicko-ekonomické požadavky na:  

 funkčnost a provozuschopnost,  

 bezpečnost – splnění všech bezpečnostních kritérií, posouzení rizika – analýza rizik 

 štíhlou výrobu (lean manufacturing) – snižování plošné rozlohy výrobní linky, skladu, 

plýtvání – viz dále  

 atd. 

3.2 Analýza rizik 

Management rizik [5] 

Základní filozofie managementu rizika vychází z konstatování, že u žádného reálného procesu 

nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti, a je-li průběh jakéhokoli procesu zatížen rizikem, 

které je vyšší než mezní riziko, musí se předpokládat, že dříve či později dojde k výskytu 

nebezpečné události a vzniku škody, pokud nebudou realizována žádná bezpečnostní 

a ochranná opatření. 

 

Všeobecné základy managementu rizik 
Riziko vyjadřuje míru ohrožení a je vždy dáno dvěma základními prvky, kterými jsou jednak 

závažnost škody, která může vzniknout v důsledku výskytu nebezpečné události při 

nezvládnutí specifikované nebezpečné situace v rámci konkrétního procesu, jednak 

pravděpodobnost vzniku této škody. Jako management rizik nazýváme systematický proces, 

při kterém se riziko identifikuje, analyzuje, odhaduje, posuzuje a minimalizuje během celého 

životního cyklu zařízení při současném respektování systémových cílů podniku. Management 

rizik je součástí strategického managementu podniku a lze jej rovněž dělit na strategický 

a operativní. 
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Obr. 1: Management rizik [5] 

 

Mezi úkoly strategického managementu rizik patří zejména stanovení přístupu podniku 

k rizikům, řízení politiky vnímání rizik, vydávání směrnic politiky vnímání rizik pro 

operativní management, stanovení hranic velikosti rizik pro hodnocení jejich závažnosti, 

definice kategorií pravděpodobnosti výskytu rizik, sestavování tabulek významu rizik 

a v neposlední řadě sledování a optimalizování poměru náklady/efekt. Požadavky na ochranu 

zdraví a bezpečnost by měly být ze strany strategického managementu stanoveny rozumně, 

s ohledem na stav techniky v době konstrukce a na technické a ekonomické možnosti. 

Redukce rizik má být prováděna až do okamžiku, kdy náklady na další redukci rizik již nejsou 

úměrné efektu této redukce (tzv. požadavek na docílení rentabilního řešení). Operativní 

(provozní) management má za úkol provádět činnosti identifikace, posuzování, plánování, 

sledování a ošetřování rizik viz Obr. 1. 

 

 
Obr. 2: Oblast managementu technických rizik [6] 

 

Všechny činnosti spojené s vývojem strojního zařízení, zabezpečování jeho jakosti, 

bezpečnosti, hygieny a ekologie jsou spojeny s riziky. Úkolem managementu těchto 

technických rizik (rizik vyplývajících z konstrukce stroje, jeho řízení, ustavování, údržby, 

provozu, likvidace apod.) je tato rizika včas detekovat, ohodnotit (posoudit), a v případě 

potřeby navrhnout a zrealizovat nápravná opatření. Obr. 2 prezentuje rozsáhlé pole působnosti 

technického managementu rizik [5]. 
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Management technických rizik u výrobních strojů a výrobních 
pracovišť 

Obr. 3 na následující straně popisuje formou postupového diagramu systémový přístup pro 

posouzení rizik a stanovení preventivních opatření k předcházení poruch a snižování rizik 

s využitím standardních metod a nástrojů pro řízení jakosti v konstrukci, výrobě, montáži 

a provozu výrobních strojů. Tato metodika byla v rámci výzkumného projektu číslo 2.4.1 – 

Analýza rizik a bezpečnost strojů vyvinuta na brněnském pracovišti Výzkumného centra pro 

strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT). Jak je z obrázku patrné, jedná se 

o komplexní iterativní (opakovací) proces tvořený řadou na sebe navazujících kroků, 

umožňujících systematicky identifikovat, analyzovat a odhadnout riziko pro specifickou 

nebezpečnou situaci, vyhodnotit odhadnuté riziko, rozhodnout o nutnosti jeho ošetření, 

a v případě, že je to zapotřebí, vybrat a realizovat vhodné bezpečnostní a ochranné opatření ke 

snížení rizika. 
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Obr. 3: Postupový diagram managementu technických rizik [7] 
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3.3 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba je soubor nástrojů a principů, kterými se soustřeďujeme na výrobu – výrobní 

pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníky. Cílem je mít standardizovanou výrobu. 

[8][9] 

 

 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) – je souhrn pěti základních kroků, které 

vedou k odstranění plýtvání na pracovišti. Jde hlavně o odstranění nepotřebných 

předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, standardizace uspořádání 

a organizace pracoviště. 

 Analýza pracoviště – kvantifikuje, popíše a definuje potenciály ke zlepšení, zvýšení 

produktivity, kvality a snížení plýtvání. 

 VSM (Value stream mapping) – mapování hodnotového toku je grafický nástroj 

k analýze současného stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí. 

 Stop linka - je využívána při projektování a optimalizaci výrobních linek. Jde o systém 

standardizace a vizualizace při vzniku problému na lince. 

 Analýza a měření práce – zahrnuje soubor nástrojů a metod, jejichž cílem je 

zanalyzovat a změřit vykonávanou práci. Je to jedna ze základních znalostí 

průmyslového inženýra. 

 MOST (Maynard Operation Sequence Technigue) a jeho aplikace [10] – metoda 

nepřímého měření spotřeby času pracovní činnosti. Vychází ze skutečnosti, že 

jakákoliv práce je vlastně přemisťování hmoty či objektu a můžeme tuto práci popsat 

jedním ze čtyř sekvenčních modelů. 

 Ergonomie – je vědecká disciplína, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími 

prvky systému. Využívá teorii, poznatky, principy, data a metody k optimalizaci 

polohy člověka a výkonnosti systému [8][11]. 

 SMED (Single-Minute Exchange of Die) – je jednou z mnoha metodik štíhlé výroby 

pro snižování plýtvání ve výrobním procesu. Je to rychlý a účinný způsob přestavení 

výrobního procesu z aktuálního produktu na další produkt. Cílem této metodiky je 

zkrátit čas přetypování (seřízení) pod 10 minut. 

 Optimalizace pracoviště – v praxi se často optimalizace pracoviště zaměňuje se 

zavedením metody 5S. Aby bylo pracoviště optimalizováno, měli bychom eliminovat 

veškerá plýtvání. 

 Optimalizace linky – je systematický proces vedoucí ke zvýšení výkonu linky, zvýšení 

kvality vyráběného produktu, úspoře plochy a zlepšení pracovního prostředí 

a podmínek při práci. 

 TPM (Total Productive Maintenance) – management produktivity výrobních zařízení 

je souhrn činností, které uvedou strojní zařízení do optimálních podmínek, a to včetně 

nastaveného systému udržování! 

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – analýza možných vad a jejich důsledků. 

Je to metoda, jejímž cílem je definovat všechny možné vady související s daným 

výrobkem či procesem.  

 7 nových nástrojů kvality – abychom mohli efektivně plánovat, zlepšovat jakost 

produktů i procesů, nemůžeme se v dnešní době spoléhat pouze na klasické nástroje 

kvality. Byly vytvořeny další nástroje, které pomáhají řešit danou problematiku, a to 

afinní diagram, relační diagram, stromový diagram, maticový diagram, diagram 

maticové analýzy dat, šipkový diagram a PDPC diagram. 

 7 klasických nástrojů kvality – klasické nástroje jsou využívány v oblasti zlepšování 

procesů. Mezi tyto nástroje patří stratifikace, datová (frekvenční) tabulka, histogram, 
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Paretova analýza, diagram příčin a následků (Ishikawův diagram), analýza rozptylu 

a trendu dat, kontrolní diagram. 

 QFD (Quality function deployment) – základním nástrojem QFD pro plánování 

nového výrobku je Dům JAKOSTI. 

 Systém zlepšování – Efektivní systém zlepšování zapojuje a motivuje pracovníky 

k tomu, aby sami přicházeli s nápady, jak zvýšit efektivitu procesu a snížit plýtvání. 

 Poka-yoke – zabránění vzniku neshod ve výrobním, ale i nevýrobním procesu. 

 Takt time – je tempo, kterým zákazník odebírá daný výrobek nebo službu. 

 One-piece flow (Tok jednoho kusu) – výroba, při které výrobek prochází jednotlivými 

operacemi procesu bez přerušování a čekání. V daný časový okamžik je tedy vyráběn 

na příslušné operaci pouze jeden výrobek, který je bezprostředně předán na operaci 

následující. Protikladem toku jednoho kusu je výroba v dávkách. [12] 

o snižuje rozpracovanost ve výrobě, nadvýrobu   

o zviditelňuje problémy a včas odhaluje nekvalitu 

o usnadňuje plánování a organizaci práce 

o redukuje výrobní plochy  

o identifikuje úzká místa v procesu  

 Vizuální pracoviště – je jasně uspořádané, řízené, organizované pracoviště a všechny 

procesy jsou popsány a definovány. Vizuální pracoviště dosahuje své autonomnosti 

díky standardům, ukazatelům a vizuálnímu řízení. 

 Ukazatel OEE (Overall Equipment Effectiveness) – udává využití strojů a zařízení. 

Dle tohoto ukazatele je možné usoudit, zda stroje a zařízení fungují účinně a efektivně. 

4 Cíle disertační práce 

4.1 Definice problému 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly zabývající se analýzou současného stavu řešené 

problematiky, efektivní stavba výrobních linek a pracovišť zahrnuje početnou skupinu 

činností, od počátečního návrhu pracoviště přes analýzu rozmístění pracoviště (layout), 

identifikace rizik, ergonomickou studii až po časové navržení práce na pracovišti. Jde o 

natolik složitou a komplexní úlohu, že pro celkový vývoj pracoviště je nezbytná vysoce 

kvalifikovaná tvůrčí mezioborová spolupráce. Právě využitím technologie virtuální reality je, 

dle autorova názoru, možno významnou měrou zjednodušit komunikaci v interdisciplinárním 

týmu zabývajícím se návrhem i realizací výrobní linky a tím i časově snížit náročnost 

celkového řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologii relativně moderní, tak doposud 

schází v této problematice využití jejího teoretického nasazení právě v oblasti identifikace 

rizik, ergonomie a toku jednoho kusu v životním cyklu návrhu a realizace výrobních linek a 

pracovišť. 

4.2 Cíle řešení dizertační práce 

Koncepčním cílem dizertační práce s názvem Verifikace stavu reálné výrobní linky pomocí 

virtuální reality je analyzovat a prověřit možné způsoby pro integraci vizualizačních 

a interakčních technik virtuální reality do oblasti identifikace rizik, ergonomie a toku jednoho 

kusu v životním cyklu návrhu a realizace výrobních linek a pracovišť. 

4.3 Očekávaný přínos dizertační práce 

Modifikací současného přístupu při návrhu výrobních pracovišť o technologie virtuální reality 

bude možné, kromě již zmiňovaných a v praxi velmi podstatných finančních úspor i možnost 

odhalovat chyby již v rané fázi vývoje stroje (pracoviště), tj. v analýzách rizik, ergonomických 



11 

 

analýzách a jiných analýzách. To umožní docílit také zefektivnění práce konstruktéra a zkrátit 

časovou (a potažmo i finanční) náročnost návrhu a zvýšit transparentnost celého procesu, což s 

sebou přinese i vyšší kvalitativní úroveň vstupů pro nastavení pracoviště a odhad rizika, který je v 

systému managementu rizika dalším navazujícím krokem při identifikaci rizika. 

4.4 Zvolené metody zpracování dizertační práce 

Na výše definovanou problematiku začlenění technologie virtuální reality do oblasti návrhu 

výrobních pracovišť je nahlíženo pomocí systémového přístupu. Existující metodické postupy 

zaměřené na návrh pracoviště, identifikaci nebezpečí a analýzu rizik zde tvoří měkké 

systémy, kde vstupuje do interakce celá řada faktorů, z nichž ne všechny jsou jasně 

kvantifikovatelné. K analýze potenciálních možností nasazení technologie virtuální reality do 

oblasti návrhu výrobních linek a pracovišť bude použit deskriptivní analytický přístup 

založený na empirickém rozboru stávajících metod návrhu výroby.  Výsledky této analýzy 

budou sloužit pro následný návrh způsobů integrace vizualizačních a interakčních technik 

virtuální reality do oblasti identifikace rizik a ergonomie a jiných analýz. Tohoto návrhu bude 

dosaženo syntézou obou systémů. Navržené způsoby budou experimentálně ověřeny na 

virtuálních modelech výrobního pracoviště v různých fázích vývoje návrhu. Další část práce 

je věnována modifikaci navržených metodických postupů, při kterých se využívá párových 

metod indukce a dedukce. Metody indukce a dedukce spolu velmi úzce souvisejí. Tuto 

souvztažnost dobře vystihuje tzv. Kolbův experimentální cyklus (Kolb, Rubin, McIntyre: 

Organizational Psychology. An experimental Approach. 1979) – viz Obr. 4. 

 

 
Obr. 4: Kolbův experimentální cyklus 

 

Z experimentálních ověření na praktických aplikacích následně vyplynou i další doporučení 

týkající se využití metodiky návrhu výrobních pracovišť modifikované o technologie virtuální 

reality. 

4.5 Etapy řešení dizertační práce 

Následující body shrnují nejvýznamnější etapy řešení předložené dizertační práce. 

 Analytický rozbor možných způsobů integrace vizualizačních a interakčních technik 

virtuální reality do oblasti identifikace rizik, ergonomie a toku jednoho kusu 

v životním cyklu návrhu a realizace výrobních linek a pracovišť. 

 Rozdělení do tří samostatných součástí tvořících celek řešení návrhu výrobních 

pracovišť. 
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 Formulace závěrů a doporučení pro využití technologie virtuální reality v oblasti 

identifikace rizik, ergonomie a toku jednoho kusu v životním cyklu návrhu a realizace 

výrobních linek a pracovišť. 

5 Naplnění vytyčených cílů řešení laboratorním 
experimentem 

V průběhu analýzy cílů disertační práce „Verifikace stavu reálné výrobní linky pomocí 

virtuální reality“ bylo navrženo několik řešení těchto cílů uplatňujících náhled na celou 

problematiku návrhu výrobních linek a pracovišť. Proto se praktické řešení rozdělilo na tři 

samostatné dílčí úkoly, které doposud nebyly touto cestou řešeny, tvořící celek 

(komplet). Prvním úkolem při návrhu výrobních linek a pracovišť je zohlednění stávající 

infrastruktury v případě implementace nové výrobní linky. V první části praktického řešení 

bylo provedeno nasnímání stávající infrastruktury (výrobní haly) pomocí fotoaparátu. 

V druhém úkolu byly implementovány procesní analýzy (ergonomická apod.) při návrhu 

výrobní linky. Třetí úkolem bylo provedení vizualizace energetické náročnosti výrobní linky. 

 

Celkové řešení se proto rozdělilo na dílčí cíle: 

1. skenování haly pro umístění nové nebo stávající výroby; 

2. vložení modelu do stávající naskenované nebo reálné haly pomocí rozšířené reality 

a implementace podpory pro tvorbu analýzy rizik, toku jednoho kusu a ergonomické 

analýzy; 

3. vizualizace energetické náročnosti pracoviště pomocí rozšířené virtuální reality na 

vytvořeném pracovišti. 

5.1 Dílčí cíl první části řešení - skenování haly pro umístění nové 
nebo stávající výroby 

Dílčím cílem bylo vytvoření digitálního modelu reálné výrobní haly, do kterého je dále možné 

umísťovat virtuální objekty. Výstupní model bude vyhotoven ve dvou provedeních, 

naskenovaný 3D model a 3D model s texturou pro možnosti prezentace. Naskenovaný 3D 

model místnosti bude sloužit pro analýzu kolizí při instalacích nového zařízení v podobě 3D 

modelů. 

Závěr první části řešení 

V první části řešení bylo uvažováno se stávající infrastrukturou ve výrobním podniku nebo 

v nově navržené hale. Po nasnímání byl vytvořen prostorový model místnosti, ve které bude 

následně umístěna řešená výrobní linka a podrobena analýzám. Zvláště hodnotné pro 

praktické účely je využití takto nasnímané haly pro umístění výrobního pracoviště. V tomto 

případě můžeme uvažovat nejen plošné rozložení pracoviště (layout), ale i prostorové. 

Zejména můžeme naplánovat průběh stěhování a usazení pracoviště na požadované místo. 

Tímto vyřešíme otázky, jako např.: 

 Bude možné projít s výrobním pracovištěm (strojem) skrz vstupní prostor? 

 Nebudou v plánované cestě překážky v podobě ostatních pracovišť? 

 Nebudou v plánované cestě umístěny technologické zařízení (rozvody elektrické 

energie, vzduchu)? 

 Atd.  
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5.2 Dílčí cíl druhé části řešení - aplikace virtuální reality v návrhu 
a analýzách výrobního pracoviště  

Dílčím cílem bylo vytvoření modelového případu výrobní linky, ze kterého plyne doporučení 

k vytvoření rizikostní a ergonomické analýzy a toku jednoho kusu. Dále bude provedena 

diskuze nad navrhovaným řešením a reálným provozem výrobní linky. Důvodem řešení je 

nedostatečná názornost při využití CAD modelářů v návrhové části projektů. V této fázi musí 

mít celý projektový tým jasnou představu o návrhu pracoviště, proto je výhodné využít 

takových zobrazovacích zařízení, aby byl celkový obraz více zřejmý. Pokud je nalezena 

neshoda je ji možno touto aplikací snáze odhalit. 

Závěr druhé části řešení 

V druhé části řešení byl proveden metodický postup návrhu výrobního pracoviště s využitím 

virtuální reality. Pro práci bylo vybráno programové prostředí Instant Reality, které již 

obsahuje řešení pro aplikace rozšířené reality. Toto prostředí bylo upraveno tak, aby jej bylo 

možné nasadit při ergonomických, rizikostních analýzách a jiných procesních analýzách. 

Takto analyzované pracoviště je dále možné realizovat bez nadbytečných úprav po sestavení 

(Obr. 5). Na základě závěrečné rozpravy s odborným týmem z výrobního podniku je takto 

navržené řešení shledáno v praxi v budoucnu využitelné a zajímavé.   

Jako námětem pro další řešení se autorovi jeví budoucí využití zařízení Head-mounted display 

obohacené o vodicí zařízení a kameru, které by pozorovateli dokázalo zprostředkovat nový 

vizuální vjem s pracovištěm bez použití projekce typu CAVE. V další kapitole bude řešeno 

zobrazení energetických toků na již realizované výrobní lince. 

 

 
Obr. 5: Zrealizované pracoviště na výrobu pneumatických komponent 
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5.3 Dílčí cíl třetí části práce - zobrazení spotřeby energií reálného 
výrobního pracoviště (stroje)  

Cílem třetí části řešení je vytvoření programového prostředí pro zobrazení 3D Sankey 

diagramu z naměřených dat. Důvodem řešení dílčího cíle je možnost navázat na spolupráci 

s týmem, který provádí měření na reálném stroji nebo pracovišti. Tím by byl vytvořen úplný 

obraz řešeného pracoviště i z pohledu energetické spotřeby. 

6 Závěr 
Předložená disertační práce se zabývala otázkou možné integrace vizualizačních 

a interakčních technik virtuální reality do oblasti identifikace rizik, ergonomie a toku jednoho 

kusu (one piece flow) v životním cyklu návrhu a realizace výrobních linek a pracovišť. Nosná 

část práce spočívala ve vytvoření podpůrné platformy pro identifikaci potencionálního rizika 

a odhalení ergonomických chyb již v předvýrobní fázi výrobní linky (pracoviště). Práce se 

zabývala šířeji tématem návrhu výrobních pracovišť a obsahuje možná nasazení od integrace 

do reálného prostředí přes testování v reálném prostředí až po simulaci spotřeby na již 

sestaveném pracovišti. 

6.1 Shrnutí dosažených výsledků 

Jak již bylo psáno v kapitole 3, výsledkem této dizertační práce je uvedení přehledu 

současného stavu vědecko-technického poznání, jak z oblastí týkajících se technologií 

virtuální reality, tak i návrhu pracovišť. Z analýzy vyplývá mnoho činností, které mají být 

v průběhu návrhu splněny, a lze konstatovat, že byly autorem této disertace postupně plněny. 

6.2 Teoretický přínos práce 

Důležitým teoretickým výstupem je započetí práce na výzkumných projektech velmi 

moderními výpočetními prostředky v rámci využití virtuální reality.  

Mezi hlavní přínos práce patří nová aplikace virtuální reality v navrhování strojů a pracovišť 

ve strojírenské výrobě, s možností řešení ergonomických analýz bez pomoci vícestěnné 

projekční techniky a specializovaného softwaru. 

6.3 Praktický přínos práce 

Největší důraz práce byl kladen na cíle, jejichž dosažení má výrazné teoretické i praktické 

využití, jelikož práce vychází z požadavků od průmyslového partnera IMI International. 

Důvody pro použití metod rozšířené reality byly následující: 

 nedostatečná rozhodovací platforma při návrhu výrobních pracovišť.  

 v případě závěrečné inspekce dle bezpečnostních požadavků, by musel být proveden 

opětovný proces navrhování, což by zvyšovalo časovou náročnost celkového řešení od 

návrhu k výrobě pracovní stanice.  

 instalace (usazení) nového pracoviště do již existující zástavby v hale a tím zabránění 

kolizí při transportu nového pracoviště z míst, kde bylo vytvořeno.  

 plošné rozložení jednotlivých pracovišť (layout), včetně prostorového umístění 

pracoviště vůči ostatním zařízením, pracovištím.  

 zobrazení spotřeby energií (elektrická energie, vzduch…). 

Práce se zabývala celkově navrhováním pracovišť a snažila se najít úzká místa při procesu 

navrhování a analýzách. Předložená práce odpovídá na otázky typu: 

 Jak bude pracoviště veliké? 

 Nebude docházet k nebezpečným situacím při provozu pracoviště? 

 Splňuje pracoviště ergonomické normy? 
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 Nejsou na pracovišti nevyužité prostory? 

 Jaký bude výrobní takt výrobního pracoviště? 

 Kde bude nové pracoviště umístěno? 

 Jaká vypadá rozložení spotřeby pracoviště?  

 

Autor se domnívá, že přiložená práce přispěje ke kvalitativnímu posunu při návrhu výrobních 

pracovišť v raných fázích vývojového cyklu, což s sebou přináší jak časovou tak i finanční 

úsporu, zejména při překreslování návrhu výrobního pracoviště, tak i z důvodu zefektivnění 

rozhodování v multidisciplinárních týmech, kde je kladen důraz na jasné vysvětlení 

technicko-provozního problému. Z hlediska dizertability (tedy vědeckého přínosu ve 

sledované oblasti) se jedná o práci, která přináší nové poznání vlastností a charakteristik nově 

konstruovaných strojů a zařízení nebo projektování pracovišť za pomocí prostředků virtuální 

reality. 

6.4 Pedagogický přínos práce 

Přínos v oblasti pedagogické praxe je rovněž zřejmý. Dílčí, již vyřešené části této dizertace, 

byly v průběhu doby logicky zakomponovány do výuky technologií virtuální reality 

v předmětu bakalářského studia Stavba výrobních strojů a robotů a magisterského studia 3D 

modelování a virtuální realita. 

Dosažené výsledky dále přispějí ke vzniku dalších disertačních a diplomových prací, 

uskutečňovaných na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI, jako např. kolegů 

doktorandů Ing. Jana Augsteho, zabývajícího se využitím technologie Motion Capture a Ing. 

Kamila Šubrta, s jeho tématem práce „Využití potenciálů imerzní virtuální reality při vývoji 

automatizovaných pracovišť“. 

Mezi další činnosti v rámci pedagogického přínosu bylo zpracování článku „Využití 

augmented reality (AR) ve výuce robotiky“, zabývající se možným nasazením rozšířené 

reality ve výuce robotiky (Obr. 6), nejen na mateřském ústavu autora této dizertační práce. 

Spoluprací na evropském projektu Vitralab [15], byla nedávno vytvořena databáze 

průmyslových robotů, která slouží pro vzdělávání jak zaměstnanců malých a středních 

podniků, tak i pro odborné školitele. 

 

 
Obr. 6: Příklady zobrazení virtuálních modelů průmyslových robotů ve skutečném prostředí – kanceláři 

pracovníka SME podniku, využívajícího výstupy projektu Vitralab bez nutnosti užití CAVE. 
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Abstrakt 
Disertační práce je zaměřena na verifikaci stavu reálného pracoviště pomocí virtuální reality. 

Práce se tématem zabývala obsáhleji a brala v potaz dílčí proces návrhu výrobního pracoviště. 

Od posouzení samotného místa, kde budoucí výrobní pracoviště bude stát, přes ergonomické, 

rizikostní a jiné analýzy. Dále pak spotřebě energií pracoviště (elektrická energie, spotřeba 

vzduchu apod.) při reálném provozu. V rámci analýzy připravenosti aplikací virtuální reality 

byla vybrána pro následující práci rozšířená realita. Největší výhodou rozšířené reality je 

implementace virtuálního modelu a možnost řešit analýzy v reálném prostředí, což je přínosné 

zejména v případě výrobních podniků. Pro sestavení a optimalizaci navržených řešení je 

využito systémového přístupu.  

V první fázi řešení byla provedena analýza současného stavu výrobního pracoviště, kde 

vznikly požadavky na návrh nového pracoviště. Následovala fáze přípravy konstrukce v 3D 

modeláři, v tomto případě Autodesk Inventor. Právě v této fázi se jevilo jako výhodné využít 

aplikace virtuální reality, jelikož v průběhu návrhu dochází k pravidelným schvalovacím 

řízením odborného týmu (management, konstrukce, kvalita, …), což klade na připravenost 

týmu vysoké kvalifikační požadavky.  

V rámci této fáze byl 3D návrh nového pracoviště vložen do aplikace s podporou rozšířené 

reality a byly naznačeny možnosti při řešení ergonomických analýz a analýz rizik. 

Z navrženého řešení také plyne nasazení v oblasti štíhlé výroby v návrhové fázi, kdy je možné 

řešit analýzu procesu pomocí metody nepřímého měření standardních časů (MOST).  

Výsledkem disertační práce je zejména rozšíření možností při navrhování a analyzování 

výrobních pracovišť a strojů v multidisciplinárních týmech. Navrhované řešení popsané 

v disertační práci umožňuje zjednodušení a celkové snížení časové a finanční náročnosti 

celkového procesu od navrhování výrobního pracoviště až po jeho uvedení do provozu.  

 

Abstract 
The doctoral thesis focuses on the verification of state real work using virtual reality. Working 

with the theme dealt with more comprehensively, taking into account the sub-process of the 

production line design. From the assessment of the actual place where the future production 

line will be locate, through ergonomic, risk and other analysis. Furthermore, energy 

consumption of production line (electricity, air consumption, etc.) in real process. In 

analysing the readiness of virtual reality applications were selected for the following work 

augmented reality. The biggest advantage of augmented reality is the implementation of 

a virtual model and the opportunity to deal with the analysis in a real environment, which is 

particularly beneficial in the case of manufacturing companies. For the composition and 

optimization of the proposed solution was used a system approach. 

In the first phase of the solution was made analysis the current state of the work, which 

created requirements for the design of the new production line. This was followed by the 

preparation phase of construction in 3D, in this case, Autodesk Inventor. In this phase it was 

appeared to be advantageous to use the application of virtual reality, as in the design process 

leads to regular approval procedure of the experts team (management, design, quality, etc.), 

which puts on the readiness of the team high skills requirements. 

In this phase, the 3D design of the new production line was inserted into the support 

augmented reality application and outlined several opportunities to deal ergonomic and risk 

analysis. The proposed solution also follows the deployment in lean production area in the 

design phase, where it is possible to solve the analysis process using indirect methods of 

standard time (MOST). 
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The result of the doctoral thesis is the extension options in designing and analysing 

production lines and machines in multidisciplinary teams. The proposed solution described in 

the thesis allows to simplification and reduce the overall time and costs of the overall process 

from design phase of production line to its commissioning. 

 


