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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zavedení nástroje řízení výroby v podobě moderních 

ICT technologií. Výsledné řešení, které má softwarovou a hardwarovou část, bude 

společnosti napomáhat při uplatňování principů štíhlé výroby a teorie omezení. Práce 

obsahuje návrh, který přispívá ke zvýšení produktivity podniku a k odstranění 

nadbytečných zásob v organizaci. 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the implementation of production management tools in the 

form of modern ICT technologies. The final solution, divided into software and hardware 

part, assists the company in applying the principles of lean manufacturing and the theory 

of constraints. The work includes a proposal that helps to increase enterprise productivity 

and eliminates excess inventory in the organization. 
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ÚVOD 

Ve staré pohádce o Sissovi ben Dahirovi učenec po výhře v šachu po svém králi požaduje, 

aby umístil na jedno pole šachovnice zrnko pšenice a na každém dalším poli zdvojnásobil 

počet zrnek vzhledem k předchozímu poli. Král byl spokojený s tím, že je učenec 

skromný. Vyslal tedy sběrače pšenice, aby výhru pro Sissu obstarali. Králi se následně 

donesla zpráva, že v Indii není dostatek zrn pšenice pro vyplacení výhry. Celkově by bylo 

potřeba 264 – 18,4 triliónů zrnek. Blízké podobenství můžeme najít také v Moorově 

zákonu, který říká, že se počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný 

obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí. V dnešní 

době se společnost nachází již v druhé polovině zamýšlené šachovnice, kde je nárůst 

počtu tranzistorů (příp. zrnek) mezi dvěma políčky velice výrazný – nastává tzv. druhý 

věk strojů. 

S rostoucím výpočetním výkonem a kapacitou datových uložišť se společnosti otevírají 

možnosti aplikace ICT technologií v domácnosti i průmyslu. S příchodem vlny Internetu 

věcí a konceptu Průmyslu 4.0 se přemýšlí nad využitím těchto technologií v souladu 

s nejlepšími známými principy řízení a plánování výroby. Dalším prvkem dnešní doby je 

sběr dat v reálném čase. Při aplikaci v průmyslu, můžeme na sesbíraná a vyhodnocená 

data ihned reagovat a zamezit tak případné ztrátě již v počátku jejího vzniku. Pomocí 

neuronových sítí můžeme nad získanými hodnotami dokonce predikovat jejich vývoj. 

V mé diplomové práci se proto budu věnovat nasazením nejmodernějších ICT technologií 

v souladu se zaběhlými a hojně využívanými metodikami řízení výroby – štíhlé výroby a 

teorii omezení. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce si klade za cíl aplikovat principy štíhle výroby, nástroje mapování toku 

hodnoty a metody teorie omezení ve fiktivním (navrženém dle reálné předlohy) podniku 

s využitím možností dnešních IT technologií. 

Před samotným návrhem a implementací finálního řešení bude zhodnocen nynější stav 

podniku. Následně budou zanalyzovány vybrané výrobní procesy a vizualizovány pomocí 

metodiky mapování toku hodnoty. Pomocí jednoduchých diagramů dojde k nalezení 

úzkých míst ve výrobním procesu, které bude vhodně navržený nástroj v návrzích řešení 

odstraňovat. V této části bude přihlédnuto k požadavkům od vedení společnosti na 

konečné řešení. Dalším důležitým krokem je analýza současných technologických 

možností podniku. Dle zjištěných skutečností se následně bude odvíjet výběr jednotlivých 

softwarových, či hardwarových komponent výsledného řešení. Analýzou současného 

stavu se předchází možným, obtížně řešitelným situacím, které by se mohly v průběhu 

realizace vyskytnout. 

Po zpracování analýzy současného stavu bude předveden návrh řešení. V této části budou 

na vybrané procesy aplikovány principy teorie omezení za použití dnešních IT 

technologií, které vycházejí z konceptu Průmysl 4.0 a IIoT (Industry Internet of Thing). 

Po implementaci bude, pro výkonné pracovníky společnosti, možné sledovat stav výroby 

v reálném čase, identifikovat úzká místa a reagovat na ně jejich případným odstraněním. 

Manažeři výroby budou také moci sledovat, jak se jejich reakce promítla do fungování 

podniku a porovnávat historické údaje dle jednotlivých zásahů do výroby.  

Nakonec bude popsána implementace systému do firmy a její ekonomické zhodnocení 

pro podnik. Zde zhodnotím veškeré náklady spojené s návrhem a implementací řešení a 

dám je do souvislosti s potenciálním přínosem pro společnost.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska, která tvoří podklad 

metod, analýz a nástrojů, jenž budu následně aplikovat. Bude zde popsána například 

manažerská metodika k řízení a trvalému zlepšování činností organizací – Teorie 

omezení, analytický nástroj Value Stream Mapping a koncept Open Platform 3.0, který 

definuje také stejnojmenný standard. 

Dále zde představím koncept Průmysl 4.0 s navazujícími technologiemi z oblasti Industry 

Internet of Things (IIoT) a široce používanou SWOT analýzu. 

2.1 Teorie omezení 

Teorie omezení (Theory of constraints – zkratka TOC) má počátek ve výrobně plánovací 

metodě Optimized Production Technology, kterou představil Eliyah M. Goldratt a jeho 

kolegové v roce 1979. Samotná teorie je prezentována v Goldrattově románu „Cíl“, který 

se odehrává v jedné z výrob malého rodinného výrobního řetězce. V současnosti se 

Teorie omezení vyvinula po podoby komplexní manažerské filozofie, která nabízí 

různorodé druhy nástrojů, jenž napomáhají z podniku vytvořit prosperující organizaci 

(CIE, 2013). 

Jedná se o metodologii sloužící k identifikaci nejdůležitějších limitujících faktorů, které 

stojí v cestě dosažení cíle. Následně působení těchto faktorů snižujeme, až přestanou být 

limitující (LeanProduction, 2016). 

Teorie omezení využívá vědeckého přístupu ke zlepšení. Říká nám, že každý složitý 

systém (včetně výrobních procesů), se skládá z několika vzájemně propojených činností, 

z nichž jedna působí, jako překážka celého systému tzn., že aktivita, na kterou působí 

omezení, je „nejslabším článkem řetězu“ (LeanProduction, 2016). 

Cílem většiny společností je vytvářet zisk – a to jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém 

horizontu. Teorie omezení je sadou tří nástrojů pro dosažení tohoto cíle (LeanProduction, 

2016). 

 Metodologie o pěti krocích slouží k identifikaci a eliminaci úzkých míst. 

 Nástroje pro analýzu a řešení problémů. 

 Metody pro měření výkonnosti podniku (LeanProduction, 2016). 



14 

 

Jednou z užitečných charakteristik Teorie omezení je, že ze své podstaty upřednostňuje 

aktivity, které mají pozitivní vliv na omezující faktory. Hlavní prioritou je vždy aktuální 

omezení. Do výhod po úspěšné realizaci teorie můžeme zařadit (LeanProduction, 2016): 

 Zvýšený zisk – primární cíl Teorie omezení pro většinu firem. 

 Rychlé zlepšení z pohledu systémového omezení. 

 Zvýšená kapacita výroby. 

 Zkrácení dodacích lhůt. 

 Snížení počtu rozpracovaných výrobků (LeanProduction, 2016). 

2.1.1 Úzká místa 

Za úzká místa považujeme cokoliv, co brání organizaci v cestě za svým cílem. Ve 

výrobních organizacích jsou úzká místa přirovnávána k hrdlu láhve. Tato omezení mohou 

mít vícero podob, které jsou zachyceny v následující tabulce (LeanProduction, 2016). 

Tabulka 1: Typy omezení při aplikaci TOC 

Omezení Popis 

Fyzické omezení Typicky zařízení, ale můžeme zde zařadit nedostatek lidí, 

materiálu a prostoru. 

Politika podniku Zde řadíme povinné, či doporučené způsoby práce. Může se jednat 

také o neformální předání informací novým zaměstnancům 

v podobě „jak to tady chodí“, nebo o politiku přesčasů apod. 

Paradigma Jedná se o hluboce zakořeněné návyky a přesvědčení, které jsou 

v rozporu s Teorií omezení. 

Tržní omezení Při neustálé aplikaci Teorie omezení se stane, že se přesune na trh 

(trh omezuje propustnost). 

(Zdroj: LeanProduction, 2016) 

Existují rozdílné názory, zda může mít systém více než jedno úzké místo. Konvenční 

moudrost nám říká, že většina systémů mají jedno omezení, ale může se stát, že má 

systém dvě, někdy i tři omezení (LeanProduction, 2016). 

Ve výrobních závodech, kde se vyrábí různorodé produkty, existuje jedinečná výrobní 

cesta pro každý produkt a následně se tak může úzké místo pohybovat vzhledem 
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k produktu, který bereme v úvahu. Taková prostředí můžeme modelovat jako více 

systémů – jeden pro jedinečný výrobní postup daného produktu (LeanProduction, 2016). 

2.1.2 Základní koncept 

Základním konceptem TOC je skutečnost, že každý proces má jediné omezení a že 

celková propustnost procesu lze vylepšit pouze tehdy, pokud omezení snížíme a 

odstraníme. Velmi důležitou korelací je fakt, že zlepšováním ne-úzkých míst, 

nedosáhneme významných pokroků a nepodpoříme dosažení cíle – větších zisků. Při 

aplikaci Teorie omezení tedy věnujeme pozornost úzkému místu až do doby, kdy již 

neomezuje propustnost. V takovém případě se přesouváme na místo dalšího omezení. 

Sám Goldratt říká, že „správná“ pozornost je podstatou TOC (LeanProduction, 2016). 

2.1.3 Metodologie o pěti krocích 

Teorie omezení nabízí konkrétní metodiku pro identifikaci a odstraňování překážek, která 

lze shrnout do pěti jednoduchých kroků, které jsou zachyceny na obrázku níže 

(LeanProduction, 2016). 

 

Diagram 1: Metodologie TOC o pěti krocích 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Identifikace 
systémového omezení

Maximální využití 
zjištěného omezení

Podřízení ostatních 
sub-procesů danému 

úzkému místu

Odstranění 
systémového omezení

Návrat k prvnímu 
kroku
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Identifikace systémového omezení 

Určit aktuální úzké místo – jediná část procesu (sub-proces), která omezuje rychlost, při 

které je dosaženo cíle (CIE, 2013). 

Maximální využití zjištěného omezení 

V tomto kroku hledáme opatření, která dále vedou k maximálnímu využití kapacity 

omezeného zdroje, aniž bychom ho přetížili. Tímto krokem zabráníme plýtvání 

omezeného zdroje (CIE, 2013). 

Podřízení celého systému danému omezení 

Zhodnocení ostatních sub-procesů v procesu, aby byl zajištěn soulad s potřebami úzkého 

místa – tzn., uplatňujeme rozhodnutí v souladu s maximálním využitím úzkého místa 

(CIE, 2013). 

Odstranění systémového omezení 

V případě stálosti omezení, zvážíme, jaká další opatření mohou být přijata k jeho 

odstranění. Za normálních okolností pokračujeme, dokud se úzké místo nepřesune jinam. 

V některých případech může být nutná investice do strojů, zaměstnání více pracovníků a 

podobně (LeanProduction, 2016). 

Návrat k prvnímu kroku 

Jelikož jsme v předchozím kroku omezení zdroje odstranili a navýšili tak propustnost 

daného sub-procesu, vzniklo omezení někde jinde. Nyní se tedy přesouváme 

k identifikaci nově vzniklého omezení a můžeme začít uplatňovat princip trvalého 

procesu zlepšování (CIE, 2013). 

2.1.4 Nástroje pro analýzu a řešení problémů 

Teorie omezení zahrnuje propracované řešení problémů metodologií zvanou myšlenkové 

procesy. Řešení je optimalizováno pro komplexní systémy s mnoha závislostmi (např. u 

výrobních linek). Jsou navrženy v duchu vědeckého nástroje „příčin a následků“, které 

nám pomáhají identifikovat nežádoucí účinky a odebrat je bez vytvoření nových. 

Základním stavebním kamenem řešení jsou odpovědi na tři jednoduché otázky 

(LeanProduction, 2016). 
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 Co je potřeba změnit? 

 Na co je to potřeba změnit? 

 Jaké kroky způsobí změnu (LeanProduction, 2016)? 

Mezi doporučené nástroje této metodiky patří tvorba diagramů na současný, možný 

budoucí (posuzujeme potenciální zlepšení) a budoucí stav (reflektuje výsledek zlepšení a 

eliminují nežádoucí účinky). Nástroje zahrnují také diagram plánu implementace a plánu 

dosažení budoucího stavu (LeanProduction, 2016). 

2.1.5 Průtokové účetnictví 

Některé z účetnických metrik jsou již zastaralé a pro dosažení cíle při aplikaci TOC je 

tedy důležité zaměřit se na ty správné. Sledování tradičních ukazatelů by mohlo vyústit 

k podpoře chování v rozporu s Teorií omezení. Jako příklad z tradičního účetnictví 

můžeme uvést kladení důrazu na snižování nákladů. Zde TOC klade větší důraz na 

zvyšování průtoku. Plyne to z logiky obou ukazatelů – náklady můžeme ponížit na úroveň 

rovnou nule. Na druhou stranu průtok financí podnikem žádné omezení nemá. Mezi tři 

základní ukazatele patří průtok, investice a provozní náklady. Manažerská rozhodnutí se 

tedy řídí jednoduchými pravidly. Dle priority se snažíme o vyšší průtok financí podnikem, 

nižší investice a nižší provozní náklady (LeanProduction, 2016). 

2.2 Štíhlá výroba a VSM 

Štíhlá výroba patří mezi základní předpoklady pro vybudování štíhlého podniku. Jedná 

se o soubor nástrojů, postupů a principů, jenž nám napomáhají při zkoumání jednotlivých 

výrobních pracovišť, linek, strojních zařízení a výrobních pracovníků. Za použití 

dostupných metod štíhlé výroby se snažíme o stabilní, flexibilní a standardizovanou 

výrobu (Dlabač, 2015). 

Cílem štíhlé výroby je odhalení a eliminace plýtvání v dodavatelsko – odběratelském 

řetězci. Pod pojmem plýtvání (odpad) si můžeme představit aktivitu, činnost, nebo 

proces, které nepřidávají přidanou hodnotu výrobku. Naopak takovýmto mrháním 

zvyšujeme náklady. Ve výrobě je nutné zmíněné vlivy identifikovat a následně 

eliminovat. Mezi nástroje k zavedení štíhlé výroby patří mapování toku hodnot (Dlabač, 

2015).  
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Value stream mapping 

Použití mapování toku hodnot (Value stream mapping – zkr. VSM) je považováno za 

jeden z klíčových faktorů úspěchu, který zažila Toyota v Japonsku od osmdesátých let 

minulého století. Metoda byla vyvinuta v průběhu šedesátých až sedmdesátých let za 

přispění Taiichia Ohna (Liker, 2004).  

Ve svém základním smyslu slouží metoda k identifikaci plýtvání času a nadbytečných 

akcí ve výrobním procesu. V současnosti se VSM používá na identifikaci nadbytečného 

úsilí, prostředků a umožňuje zjednodušení a zefektivnění provozních procesů. Jednoduše 

řečeno metoda vyjadřuje celý tok hodnoty od objednávky zákazníka až po obdržení jeho 

platby. Následně se provádí zkrácení této časové linie odstraněním „odpadů“ bez přidané 

hodnoty (Sondalini, 2016). 

Pro správné pochopení VSM je tedy dobré chápat následující pojmy. Musíme porozumět 

co je to proces, plýtvání, tok, co představuje přidanou hodnotu. Také musíme chápat 

rozdíl mezi zbytečnými činnostmi, aktivitami a procesy, které nepřidávají přidanou 

hodnotu a mezi jejich nutnými protějšky (Sondalini, 2016). 

Proces je série kroků a činností, které přetvářejí zásoby po jednotlivých krocích do 

zamýšleného výstupu finálního produktu. Může se jednat jak o zboží tak služby. 

Nezkoumáme pouze jednotlivé kroky, ale také mezikroky mezi nimi. VSM tedy 

používáme ke zkoumání procesů jako celku a k identifikaci příležitostí ke zlepšení, které 

hledáme v plýtvání a nedostatku plynulosti procesů (Sondalini, 2016). 

Plýtvání můžeme zařadit do sedmi různých skupin: 

 Nadprodukce – produkování výrobků, pro které nejsou objednávky. 

 Čekací doba – postávající zaměstnanci, zásoby ležící ladem. 

 Zbytečná přeprava – přesun materiálu na zbytečné, nebo dlouhé vzdálenosti. 

 Nadbytečnost procesů – užívání více kroků ve výrobě, než je potřeba. 

 Nadbytečné zásoby – uchovávání nadbytečných zásob a jejich hromadění mezi 

jednotlivými kroky. 

 Zbytečné pohyby – jakékoliv plýtvání pohybem člověka, nebo stroje. 

 Vada – tvorba vadného produktu (Sondalini, 2016). 
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Tok je plynulý pohyb zásob mezi jednotlivými kroky s hladkým a stabilním průběhem 

(Sondalini, 2016). 

Hodnota je chápána z perspektivy zákazníka, jelikož to je právě on, který používá výstup. 

Z toho plyne, že akce a zdroje s přidanou hodnotou jsou ty, které tvoří hodnotu pro 

zákazníka. Akce, které nemají přidanou hodnotu pro zákazníka, a zároveň se vyskytují 

v procesu výroby, naproti tomu musí zákazník platit při jeho koupit. Zde musíme rozlišit 

aktivity, které napomáhají a jsou nutné k výrobě produktu a aktivity, jenž jsou 

nadbytečné. Tyto nadbytečné aktivity se snažíme odstranit a nutné aktivity bez přidané 

hodnoty minimalizujeme do co nejmenší podoby (Sondalini, 2016). 

2.2.1 VSM metodologie 

Při mapování toku hodnoty sledujeme proces od začátku do konce, monitorujeme a 

měříme, co se děje uvnitř jednotlivých kroků a také co se děje mezi nimi. Pro každý krok 

zaznamenáváme řadu zdrojů použitých v daném kroku, jejich míru využití a také četnost 

využití zdroje jako blok informací, jenž je specifický pro tento krok. Měřené veličiny jsou 

shromažďovány a zapsány do bloku proměnných jak je vidět v následující tabulce. Pro 

potřeby diplomové práce se budou zapisovat průměrné hodnoty doby přípravy, doby 

cyklu a vytíženosti stroje (Sondalini, 2016). 

Tabulka 2: Blok proměnných při použití VSM 

Blok proměnných  

Doba přípravy Průměr [min] / dávka 

Doba cyklu (čas zpracování) Průměr [min] / výrobek 

Vytížení stroje V procentech za směnu 

(Zdroj: Sondalini, 2016) 

Z informací shromážděných v průběhu sběru dat je sestaven diagram toku, který 

zachycuje časy a prostředky využité v jednotlivých krocích a časové prodlevy mezi 

jednotlivými kroky. Tomuto schématu se říká „mapa současného stavu“ (Sondalini, 

2016). 

Po zakreslení jednotlivých bloků proměnných s jejich hodnotami, zakreslíme do 

diagramu trojúhelníky, jako přesun zásob mezi dvěma kroky s dobami jejich přesunu. 

Vizualizace akcí s přidanou hodnou a bez ní jsou prezentovány jako čára pod celým 
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procesem. Akce s přidanou hodnotou jsou znázorněny jako skoky směrem dolů. U 

ostatních případů zůstává linie na své původní hladině. Situace je znázorněna na 

následující části mapy současného stavu z výrobní linky na stříhání ocelových vyztuží do 

betonu (Sondalini, 2016). 

 

Obrázek 1: Příklad části mapy současného stavu metody VSM 

(Zdroj: ConceptDraw, 2017) 

Vyšetřování 

VSM vyžaduje čas strávený na pracovišti. Je důležité zaznamenat detaily o 

zaměstnancích, produktech, zařízeních a přesunech informací. Je třeba zaznamenat 

časové rozsahy jednotlivých proměnných, které měříme u jednotlivých kroků v průběhu 

provozu. Dále je důležité vnímat sesbírané hodnoty vzhledem ke zpožděním, výpadkům, 

haváriím, provozním rozhodnutím, absencím apod., které mohly ovlivnit údaje během 

období analyzování. Věrohodnost analýzy spočívá v úplnosti jejího rozsahu, pravdivosti 

a poctivosti informací v ní obsažených. Pokud tedy sbírání dat získáme prokazatelné a 

přesné informace ze sledovaných procesů, můžeme věřit ve kvalitní závěry z nich 

plynoucí (Sondalini, 2016). 
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Analýza 

Využitelnost VSM metody se stává evidentní během fáze analýzy. Pokud je jakýkoliv 

obchodní nebo výrobní proces nakreslen jako série kroků a popsán v číselném vyjádření, 

jsou zvláštnosti a nesrovnalosti v diagramu zřejmé (Sondalini, 2016). 

Prvním krokem analýzy je vypočítat poměr času, během kterého tvoříme přidanou 

hodnotu pro zákazníka a dobou trvání celého procesu. Tímto získáme informaci o tom, 

jak je proces efektivní vzhledem k zákazníkovi. Často se stává, že je toto číslo pouze 

jednociferné. Nízký poměr těchto hodnot nám naznačuje, že je proces navržen tak, aniž 

bychom uvažovali o přáních samotného zákazníka. V těchto případech je pozitivním 

aspektem, že pokud procesy organizace nejsou zákaznicky orientované, je zde velký 

prostor pro snížení plýtvání a nákladů z nich plynoucí (Sondalini, 2016). 

Dalšími důležitými faktory, které identifikujeme v průběhu analýzy je variabilita mezi 

dobrým a špatným výkonem v jednotlivých krocích a čas, kdy zásoby leží ladem. Pomalá 

rychlost přesunu zásob je indikátor příliš velkého počtu rozpracovaných výrobků a není 

tedy v souladu se štíhlou výrobou. Příliš velká variabilita pak naznačuje nekonzistentní a 

nekoordinované postupy, které je třeba zjednodušit. Světlá stránka variability je, že bez 

jakýchkoliv výdajů dokážeme situaci vylepšit pouhým zkoumáním. Zkoumáme, co 

způsobuje dobrou a špatnou výkonnost, následně měníme výrobní postupy tak, abychom 

výkonnost zvýšili (Sondalini, 2016). 

Pro analýzu dat můžeme využít bezpočet jednoduchých statistických metod, jakou jsou 

diagramy příčiny a následku, rozptylové grafy, apod. Ty nám při analýze napomáhají 

k nalezení skrytých informací. Problémy identifikované v dané procesu jsou 

kvantifikovány z hlediska nákladů a času, kdy nepřináší přidanou hodnotu zákazníkovi. 

Tím, že dáme plýtvání peněžní hodnotu, získáváme silný obchodní motivátor k provedení 

změn (Sondalini, 2016). 

Identifikace možných zlepšení 

Po provedení kvalitní analýzy se příležitost ke zlepšení snadno nacházejí. Při identifikaci 

návrhů na změnu je dobré, aby se zúčastnili jednotliví účastníci daného procesu. 

Zaměstnanec se tak sžívá s přicházející změnou a následně může přebrat odpovědnost za 

její budoucí implementaci. Během analytické fáze jsou identifikovány zjednodušení 
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v jednotlivých krocích procesu a následně je tedy zřejmé, jaké procedurální změny jsou 

nutné k zastavení plýtvání a ke zvýšení toku hodnoty pro zákazníka. Vybraná a dohodnutá 

zlepšení jsou následně zahrnuta a zpracována do „mapy budoucího stavu“ tohoto procesu 

(Sondalini, 2016). 

K identifikaci méně zřetelných možných zlepšení můžeme využít zjednodušení mapy 

současného stavu. Stačí proces rozdělit na jednotlivé funkční bloky (dle kroků, které 

proces obsahuje) a popsat je jedním slovem. Pokud proces omezíme pouze na jeho 

základní komponenty a popíšeme je jedním slovem, můžeme proces přetvořit kombinací, 

překrytím, či odstraněním jeho základních komponentů na zjednodušený a více přidanou 

hodnotu tvořící operaci (Sondalini, 2016). 

2.3 Průmysl 4.0 

Průmyslové revoluce jsou významné události. Dle většinového názoru proběhly prozatím 

tři. První revoluce se datuje k počátkům 18. století a je zapříčiněna komercializací parního 

stroje a mechanického tkalcovského stavu. Velkovýroba a počátek využívání elektřiny 

započaly druhou průmyslovou revoluci na začátku století dvacátého. Počítače následně 

po druhé světové válce stanovili další průmyslovou revoluci jako třetí v pořadí 

(Geissbauer, Vedsø a Schrauf, 2016). 

V roce 2011 šéf Německé národní akademie věd a inženýrství Henning Kagermann 

používá termín Industrie 4.0 pro vysvětlení navrhované vládou sponzorované průmyslové 

iniciativy. Podíváme-li se pozorně na rychlé tempo digitalizace v dnešním průmyslu, 

termín se nezdá vůbec přehnaný. Jedná se o signál změn, které velice rychle přetváří 

mnoho podniků (Geissbauer, Vedsø a Schrauf, 2016). 

Termín Průmysl 4.0 odkazuje na kombinaci několika významných inovací současné doby 

v digitálních technologiích. Všechny tyto technologie přicházejí do období své vyspělosti 

právě nyní a směřují k přeměně odvětví energetiky a výroby. Tyto technologie zahrnují 

pokročilou robotiku, umělou inteligenci, sofistikované senzory, cloud computing, 

internet věcí (Internet of Things – zkr. IoT), sběr a vyhodnocení velkého množství dat, 

digitální výroba, 3D tisk, software jako služba (a další nové marketingové modely), 

chytré telefony, „nositelná zařízení“ (wearable devices) a platformy pro navádění 

motorových vozidel (navigační nástroje, aplikace spolujízdy, autonomní vozidla). 
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Všechny tyto nové technologie jsou včleněny do interoperabilního hodnotového řetězce, 

který sdílí mnoho firem z mnoha zemí (Geissbauer, Vedsø a Schrauf, 2016). 

Na tyto technologie se často pohlíží zcela odděleně. Ale pokud je spojíme dohromady, 

integrují fyzické a virtuální světy. Tento pohled umožňuje nový výkonný způsob 

organizování globálních operací – přináší zastupitelnost a rychlé softwarové prvky, které 

nám umožní velkosériovou výrobu strojů. V modelu Průmyslu 4.0 budeme v budoucnu 

navrhovat a provádět vývoj produktů v simulovaných laboratořích. Výsledkem pak 

budou digitální obrazy samotné výroby a vyráběných produktů. Výrobky následně 

nabydou hmatatelné podoby až po odstranění většiny konstrukčních a technických 

problémů (Geissbauer, Vedsø a Schrauf, 2016).  

Dle vize Průmyslu 4.0 vzniknou nové globální sítě založené na propojení strojů a dalších 

výrobních zařízení do kyberneticko-fyzikálních systémů – CPS (Cyber-Physical 

Systems). Právě tyto sítě budou základním stavebním kamenem „chytrých továren“ a 

budou si schopny autonomně vyměňovat informace, nezávisle se vzájemně kontrolovat, 

nebo vyvolat reakci ve vztahu k současné situaci a podmínkám. Dále na sebe budou 

systémy (pomocí standardních komunikačních protokolů na bázi Internetu) vzájemně 

reagovat. Sběrem a analýzou dat v reálném čase můžeme předvídat případné poruchy a 

přizpůsobovat chování strojů změněným podmínkám (Mařík a kol., 2015). 

V nově inovovaných výrobách tak budou vznikat „chytré produkty“. Tyto produkty 

budou jednoduše a jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné. (Mařík a kol., 2015). 

2.4 IoT a jeho průmyslová větev IIoT 

Internet věcí není příliš nová záležitost. Technologicky zaměřené firmy a vědci diskutují 

tuto myšlenku již od roku 1989, kdy byl na internet připojen první toaster. Ve svém jádru 

je definice IoT jednoduchá. Jedná se o připojení „věcí“ do sítě internet, abychom s nimi 

mohli komunikovat a aby připojená zařízení mohla komunikovat s aplikacemi, nebo mezi 

sebou. Mezi jednoduché příklady můžeme zařadit chytrou lednici. Některé hotely již mají 

ve svém inventáři lednice, které pomocí senzorů poznají, co jste si vzali z minibaru a při 

odchodu z hotelu vystavují dle chybějících položek účet za minibar (Kobie, 2015). 
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Uplatnění internetu věcí můžeme nalézt: 

 Zemědělství – například při pěstování plodin (měření slunečního svitu, vlhkosti 

půdy – automatizované zavlažování). 

 Chytré města – vede k vysoké úspoře energií, bezpečí, komfortu – např. 

inteligentní řízení dopravy dle aktuálního provozu, sdílení dopravních prostředků, 

energetický management, monitoring toku řek (prevence záplav). 

 Energetika a průmysl – díky snímání dat z průběhu výroby můžeme výrobu 

optimalizovat a zkvalitnit (snímání podmínek při svařování, sledování stavu zásob 

apod.). 

 Doprava a logistika – např. řízení plynulosti dopravy, sdílení dopravních 

prostředků, snížení počtu nehod. 

 Zdravotnictví – nositelná elektronika ke sledování zdravotního stavu pacienta 

kdykoliv a odkudkoliv. 

 Nositelná elektronika – chytré hodinky, gps technika, brýle s displayem. 

 Spotřebiče v síti – chytrá lednička, notifikace o závadě spotřebiče. 

 Inteligentní budovy – možnost ovládat dům odkudkoliv a kdykoliv – topení, 

zabezpečení objektu a další (IoT Portál, 2016). 

V roce 2008 bylo k internetu připojeno více objektů, než lidí. V roce 2015 bylo 

k internetu připojeno 4.9 miliardy věcí. Předpokládá se, že v roce 2020 bude k internetu 

připojeno přes 50 miliard věcí, z toho 250 miliónů aut s možností autonomního řízení. 

V odvětví průmyslu se předpokládá, že v následujících dvaceti letech průmyslové IoT 

(IIoT – Industry Internet of Things) přidá 10-15 biliónů dolarů do globálního HDP (Marr, 

2015). 

Architektura IoT 

Do architektury internetu věcí řadíme tři základní prvky. Jedná se o věci, síť a cloud. Věci 

se připojují pomocí kabelů, nebo bezdrátového připojení do sítě. Následně se skrz síť, 

spojují věci do cloudu. Cloud představuje vzdálený server v datových centrech, který 

bezpečně konsoliduje a ukládá data. Situace je zobrazena na obrázku níže. 
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Obrázek 2: Architektura internetu věcí 

(Zdroj:RS Components, 2016) 

Data 

Jednotlivé věci následně generují data malé velikosti, které se v reálném čase odesílají do 

cloudu. Cloud následně konsoliduje a ukládá tyto data a stávají se z nich tzv. „velká data“ 

(z angl. big data). Nad těmito daty následně můžeme dělat různorodé analýzy, získávat 

z nich důležité znalosti, nebo přes tyto data zpětně ovládat věci (RS Components, 2016). 

Protokoly internetu věcí 

S technologií internetu věcí také přichází řada protokolů, hodících se k využití v rámci 

IoT. Jedná se jak o tradiční protokoly WiFi, Bluetooth, průmyslové ZigBee, tak o nově 

definované jako je LoraWan, Sigfox, MQTT, MiWi. Každý z protokolů se hodí k využití 

v různých scénářích a nasazuje se v závislosti na několika faktorech. Faktorem 

ovlivňující výběr protokolu může být přenosová rychlost, spotřeba energie, dosah a 

frekvence dané technologie (RS Components, 2016). 

2.4.1 IIoT 

Jedná se o část konceptu IoT, která je aplikovaná na výrobní průmysl (jedna z větví 

Průmyslu 4.0). IIoT představuje zlepšení v konektivitě, efektivitě, škálovatelnosti, úspoře 

času a nákladů pro průmyslové organizace. IIoT sítě chytrých zařízení propojují lidi, data 
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a výrobní procesy od výrobních linek až po kanceláře výkonných pracovníků. Vedoucí 

pracovníci tak pomocí IIoT nástrojů získávají úplný a přesný přehled o tom, jak se jejich 

podniku vede, což jim napomáhá lépe se rozhodovat (Inductive automation, 2016). 

Jedním z problémů vzniklých při přechodu k IIoT řešením je, že různá koncová zařízení 

využívají různorodých protokolů (např. OPC-UA). Interoperabilita s bezpečností jsou 

jedny z největších výzev provazující implementaci IIoT do výrobních podniků. 

Jednotlivé stroje a roboti používají pro svou každodenní činnost celou řadu různorodých 

protokolů a jsou na principu jiné architektury. Společnosti také potřebují vědět, že jsou 

jejich data v bezpečí. Rozšiřování sběru dat z výroby o množství čidel a dalších chytrých 

zařízení rozpoutalo diskuzi o bezpečnostní zranitelnosti dat. Řešením může být například 

MQTT, který je jedním z rychle rozvíjejících se protokolů ve smyslu standardu pro IIoT 

a je velmi bezpečný (Inductive automation, 2016). 

IIoT je považován za jeden z hlavních trendů, které ovlivňují a budou ovlivňovat 

průmyslové podniky dnes i v budoucnu. Průmysly jednotlivých zemí se snaží tlačit na 

organizace ve smyslu modernizace zařízení a vybavení pro splnění nových předpisů, aby 

organizace udržely krok s rostoucí rychlostí na trhu a jeho volatilitou. Podniky, které 

přijímají IIoT prokazují výrazné zlepšení bezpečnosti, efektivity a ziskovosti. Očekává 

se, že tento trend bude s širším přijetím IIoT pokračovat (Inductive automation, 2016). 

2.5 Současné technologie pro trasování produktů ve výrobě 

S vývojem nových technologií pro internet věcí se také obměňují způsoby a možnosti 

trasování produktů. V následujících odstavcích popíšu možné technologie pro trasování 

produktů ve výrobě – od technologicky starších čárových kódů až po zařízení, které 

s sebou přinášejí Průmysl 4.0 a Internet věcí. 

2.5.1 Čárové kódy 

Jedná se o prostředky, jenž jsou určeny pro automatizovaný sběr dat. Čárový kód se 

skládá buďto z černotiskem vytištěných pruhů definované šířky – v současnosti můžeme 

narazit také na kódy v podobě mozaiky. Čtení čárového kódu se realizuje za pomocí 

speciálních přístrojů – představují je čtečky čárových kódů a snímače pro čárové kódy. 

Čárový kód byl poprvé patentován v roce 1949. Rozlišujeme vícero postupů, jakým se 

konkrétní znak přetvařuje do skupiny pruhů. Podle způsobů kódování dělíme kódy do 
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skupin. Nejvyužívanější skupiny kódů jsou EAN, Code 128 a QR code (CODEWARE, 

2014). 

Nejpoužívanějším lineárním čárovým kódem je EAN-13. Tento typ čárových kódů je 

využíván napříč celým světem k označení zboží. Z informací uložených v čárovém kódu 

můžeme například zjistit, z jaké země výrobce produktu pochází, nebo způsob užití 

daného zboží. U menších produktů, kde se nevejde 13-timístný kód se používá kratší 

verze EAN-8 (CODEWARE, 2014). 

 

Obrázek 3: EAN-13 

(Zdroj: CODEWARE, 2014) 

Dalším hojně používaným lineárním čárovým kódem je Code 128. Využívá se hlavně 

díky možnosti zakódovat až 128 znaků. Jako jeden z mála čárových kódů dokáže 

zachovat velikost písmen v kódu (CODEWARE, 2014). 

 

Obrázek 4: Code 128 

(Zdroj: CODEWARE, 2014) 

QR code je 2D čárový kód, jehož název znamená zkratku pro Quick Repsonse Code. 

Pozitivními vlastností tohoto kódu jsou možnost čtení kódu pomocí kamery – například 

v telefonu a to z jakéhokoliv směru a vysoká kapacita. Jeho masové využití v dnešní době 

plyne z jednoduchosti přenosu vytištěných datových struktur do mobilních zařízení 

(CODEWARE, 2014). 

 

Obrázek 5: QR Code 

(Zdroj: CODEWARE, 2014) 
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K trasování produktů výrobou je nutné mít také s čárovými kódy spojený hardware. 

K řešení je potřeba tiskárny čárových kódů, které fungují na obdobných principech jako 

běžné tiskárny. Pro posouvání meziproduktů v jejich workflow je zapotřebí čteček a 

snímačů čárových kódů. Snímače můžeme dle jednotlivých způsobů snímání rozdělit na 

laserové – měření intenzity odrazu (lineární kódy), CCD, Imagery (čtení 2D kódu pomocí 

kamery) a všesměrové (CODEWARE, 2014). 

Proces trasování produktu s pomocí čárových kódů je velice náročný na synergii 

s uživateli a také dosti nákladný, jelikož je zapotřebí velkého množství drahých čteček 

(CODEWARE, 2014). 

2.5.2 RFID 

RFID technologie reprezentuje nástupce čárových kódů. Jedná se o radiofrekvenční 

systém identifikace, který využívá radiofrekvenčních vln k identifikaci objektů. 

Technologie je oproti čárovým kódům rychlejší a přesnější. Používá se v mnoha 

odvětvích a oblastech ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, 

skladových, logistických a výrobních procesů. Nápad využít bezdrátových technologií při 

zpracování informací měla největší maloobchodní společnost WalMart. Chtěli tak zvýšit 

dosah načítání informací, bez nutnosti přímé viditelnosti a načítat více objektů současně 

(LOGIO, 2016). 

Pomocí rádiových vln můžeme zapisovat, přepisovat a číst informace, které jsou 

v elektronické podobě uchovávány do malých čipů – tagů. V porovnání s čárovými kódy 

se zmíněné činnosti nedějí jednotlivě, ale můžeme načítat informace až z několika set 

tagů za minutu (LOGIO, 2016). 
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Obrázek 6: příklad RFID tagu 

(Zdroj: TDK CORPORATION, 2017) 

Při trasování meziproduktů ve výrobě je sledovaný objekt opatřen nosičem dat- RFID 

tagem, který disponuje malým čipem s anténou a pamětí. Pomocí vln vyzářených ze 

čtecího zařízení dojde k nabití čipu a následnému odeslání uložených informací pomocí 

elektromagnetických vln zpět do čtecího zařízení (LOGIO, 2016). 

Lepší vlastnosti RFID technologie ve srovnání s čárovými kódy jsou následující: 

- štítek (tag) nemusí být umístěn na viditelném místě – nedochází k opotřebení 

- pomocí čtecího zařízení můžeme načíst více tagů najednou 

- můžeme tagy načítat na větší vzdálenost 

- možnost zápisu/změny informací přímo do RFID tagu (LOGIO, 2016) 

Tagy dělíme do dvou základních skupin. Jednu skupinu představují aktivní tagy, které 

disponují vlastním zdrojem energie s životností 1-5 let. Jsou však méně odolné (díky 

baterii). Čtení tagů je možné ve vzdálenosti až 100 metrů. Pasivní tagy jsou výrazně 

levnější a dle frekvencí, na kterých operují, mají dosah od 0,5 až do 10 metrů (LOGIO, 

2016). 

Tagům typu UHF (ultra high frequency) byly přiděleny 3 frekvenční pásma dle 

kontinentů (Evropa a Afrika / USA, Kanada a Mexiko / Japonsko a Asie). Dále můžeme 

tagy dělit dle tříd (rozdělení dle pamětí, možnosti čtení/zápisu apod.). V praxi se můžeme 

setkat s tagy produktovými, kartonovými, paletovými aj (LOGIO, 2016).  
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2.5.3 Bluetooth smart tagy 

Taktéž Bluetooth low energy (LE) je výkonná verze Bluetooth, jenž byla navržena pro 

Internet věcí. Energetická efektivnost technologie Bluetooth spolu s nízkou spotřebou 

energie je velice vhodná pro zařízení, která jsou po delší dobu napájena ze zdrojů, jako 

jsou mincové baterie, nebo zařízení pro sklízení energie (BLUETOOTH, 2017). 

Mezi klíčové funkce Bluetooth s nízkou spotřebou energie patří: 

- jedná se o průmyslově standardizovaný bezdrátový protokol, který umožňuje 

interoperabilitu napříč různými platformami 

- ultra nízká spotřeba energie – v klidovém režimu i ve špičce 

- standardizovaná architektura vývoje aplikací snižuje čas vývoje a nasazení – tím 

i náklady 

- umožňuje bezpečnostní zabezpečit 128-bitovým šifrováním dat AES 

(BLUETOOTH, 2017) 

Nosiči dat s Bluetooth smart technologií se nazývá stejně jako u RFID technologie – tag 

popř. bluetooth (proximity) tag. Tagy do svého okolí vysílají jedinečný identifikátor 

pomocí technologie Bluetooth smart. Tag je kvůli křehkého obsahu zabalen do pouzdra 

splňující normy stupně krytí, dle využití tagu. Dále se v tagu fyzicky může vyskytovat 

jeho paměť, microprocessor, LiPo baterie, BLE chip, časový modul a v některých 

případech je tag obohacen o senzory, které hlídají teplotu, vlhkost a další vlastnosti v čase 

(OPENMATICS, 2017). 

 

Obrázek 7: Příklad Bluetooth tagu 

(Zdroj: OPENMATICS, 2017) 
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Velikost tagu je cca 80 x 30 x 15 mm dle jednotlivých výrobců. Výdrž baterie tagu je od 

2 do 5 let dle typu tagu a jeho případu užití. Důležitou vlastností je také proximita, která 

představuje možnost detekce tagu jiným tagem v jeho blízkém okolí (OPENMATICS, 

2017). 

Čtecím zařízením může být jakékoliv zařízení mající technologii Bluetooth. 

K identifikaci v prostorách se používají speciálně uzpůsobené moduly, které sbírají 

informace z Bluetooth tagů a odesílají jejich data do cloudu (OPENMATICS, 2017). 

2.6 SWOT analýza 

Analýza SWOT, v počátcích známá jako SOFT analýza, patří mezi nejčastěji využívané 

analytické metody. Tato metoda byla vytvořena v rámci výzkumného projektu v 60. a 70. 

letech na Stanfordské univerzitě, který byl veden Albertem Humphreym a financován 500 

největšími korporacemi v USA. Organizace tak chtěly analyzovat nedostatky ve svém 

plánování a vytvořit si nový systém řízení změn (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. SWOT je tedy akronym pro vnitřní 

silné a slabé stránky organizace a příležitostí a ohrožení identifikované ve vnějším 

prostředí organizace (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010).“ 

V rámci SWOT analýzy dochází k získávání, sjednocování a následně vyhodnocování 

získaných poznatků. Pracujeme tedy s informacemi a daty, které získáváme v průběhu 

hodnocení a analýzy organizace. Dále je možné získat poznatky pomocí dílčích analýz 

jednotlivých oblastí. Například se můžeme zmínit o metodách nákladově užitkové 

analýzy, benchmarkingu pro zkoumání vnitřních možností organizace, nebo můžeme 

použít PESTLE analýzu pro analýzu vnějšího prostředí. Pro zmíněný celkový integrující 

charakter získaných poznatků řadíme SWOT analýzu mezi základní metody strategické 

analýzy (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 
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Obrázek 8: Základní rámec SWOT analýzy 

(Zdroj: Grasseová, 2006. s. 48) 

2.6.1 Charakteristika a účel SWOT analýzy 

Jedná se o typ strategické analýzy, která zkoumá současný stav podniku z hlediska 

vnitřního prostředí firmy a dále z hlediska vnějšího prostředí. Následně získáváme 

poznatky, které nám napomáhají při tvorbě firemních strategií, cílů a definování 

potenciálních rozvojových směrů (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 

Vnitřní prostředí 

V rámci vnitřního prostředí hledáme a hodnotíme silné a slabé stránky organizace. Při 

vnitřní analýze organizace se zabýváme především prověřením zdrojů organizace. 

Zkoumáme, jaký objem zdrojů máme k dispozici a jakým způsobem s těmito zdroji 

můžeme pracovat. Vnitřní analýza organizace tedy spočívá ve vyhodnocení, zda jsou 

zdroje a možnosti organizace přiměřené vlivu vnějšího prostředí na organizaci 

(Grasseová, Dubec a Řehák, 2010).  

Vnější prostředí 

Vnější prostředí je především charakteristické existencí různých příležitostí a 

potenciálních hrozeb, které jej tvoří. V samotném hodnocení se zaměřujeme zejména na 

faktory ovlivňující podnik z vnějšího prostředí. Z obecného pohledu se může jednat 

například o vlivy z politického, technologického a dalších prostředí. V konkrétnějším 

slova smyslu se jedná o politiku národních a nadnárodních institucí, vývoj ekonomických 

podmínek, technologický vývoj, legislativní změny a podobně (Grasseová, Dubec a 

Řehák, 2010). 



33 

 

2.6.2 Doporučený postup provádění SWOT analýzy 

Analýza SWOT nemá přesně definovaný postup. Existuje však metoda, která je prakticky 

ověřená a staví na obecných principech provedení analýzy. Tuto metodu můžeme shrnout 

do čtyř jednoduchých kroků (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 

 Příprava na realizaci SWOT analýzy. 

 Nalezení a ohodnocení silných a slabých stránek ve vnitřním prostředí. 

 Nalezení a ohodnocení příležitostí a hrozeb z okolí organizace. 

 Vytvoření pomocné matice SWOT (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 

2.6.3 Úskalí využití analýzy SWOT 

Jako nevýhodu SWOT analýzy můžeme vnímat její subjektivitu a statičnost 

(BusinessInfo.cz, 2009). 

Nedostatky realizace SWOT analýzy většinou plynou z nezkušenosti pracovníků, kteří 

analýzu provádějí. Často dochází k nepochopení vymezení vnitřního a vnějšího prostředí, 

což má za následek zařazení identifikovaných faktorů do špatné skupiny a jejich následné 

chybné vyhodnocení. Další chybou může být řazení jednoho faktoru do více skupin 

matice. V takové situaci se snažíme faktor zkonkretizovat a následně vhodně umístit 

(Grasseová, Dubec a Řehák, 2010). 

Problémem je také dezinterpretace, v horších případech žádná interpretace výsledků. Je 

tedy důležité všechny faktory pečlivě zvážit, určit jejich potenciální přínos či riziko a 

následně dospět ke správnému vyhodnocení (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010).  

2.7 Metoda HOS 8 

Jedná se o metodu vyvíjenou na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT, která 

může podnikům napomoci při tvorbě informační strategie. Nabízí nám zkoumat 

informační systém jako jednolitý celek. Metoda je prováděna na základě hodnocení 

vícero kritérií z osmi oblastí informačního systému podniku. Stav jednotlivých oblastí 

ohodnocujeme na základě odpovědí na kontrolní otázky, jimž přiřazujeme ordinální 

hodnotu. V níže uvedené tabulce můžeme vidět hodnocené oblasti a jejich zkratky (Koch, 

2006). 
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Tabulka 3: Oblasti hodnocení metody HOS 8 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

(Zdroj: Koch, 2006, s. 60) 

2.7.1 Oblasti hodnocení informačního systému 

Samotné názvy jednotlivých oblastí nám napovídají, jakým způsobem metoda HOS 8 

informační systém zkoumá. Je ovšem také důležité vědět v jaké souvislosti na danou 

oblast pohlížíme (Koch, 2006). 

Hardware 

V této oblasti se zajímáme o fyzické vybavení informačního systému a dáváme ho do 

souvislosti s jeho spolehlivostí, bezpečností a možnostmi instalace různých typů softwaru 

(Koch, 2006). 

Software 

Zde hodnotíme stav softwarového vybavení. U programů zkoumáme jejich funkce a 

uživatelskou přívětivost (Koch, 2006). 

Orgware 

Jedná se o oblast, která obsahuje pravidla a doporučené pracovní postupy pro práci s 

informačním systémem a jeho provoz (Koch, 2006). 

Peopleware 

V oblasti peopleware nehodnotíme samotné schopnosti a odbornost uživatelů 

informačního systému, ale pohlížíme na tyto vlastnosti z pohledu jejich rozvoje. Účelem 
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je tedy vnímat důležitost podpory růstu znalostí a dovedností uživatelů informačního 

systému (Koch, 2006). 

Dataware 

Na data nahlížíme ve spojitosti k jejich spravování, bezpečnosti, dostupnosti a možnosti 

využití. Nedochází k hodnocení dat na základě jejich vypovídací hodnoty, velikosti či 

množství (Koch, 2006). 

Customers 

Jako zákazníka můžeme v této oblasti, kromě obecného pojetí, chápat také podnikového 

zaměstnance, který využívá výstupů informačního systému. Hodnotíme, co má 

informační systém zákazníkům poskytovat a systém jeho řízení (Koch, 2006). 

Suppliers 

Jako v předchozí oblasti se i v této nezabýváme spokojeností dodavatelů k podniku, ale 

hodnotíme systém řízení oblasti vzhledem k dodavatelům. Zde také můžeme rozšířit 

oblast o vnitropodnikové zaměstnance dodávající do systému výrobky, služby a 

informace související se samotnými dodavateli (Koch, 2006). 

Management IS 

V této části zkoumáme především řízení informačního systému ze strany managementu 

ve spojitosti s informační strategií. Zabýváme se zde dodržováním pravidel pro běh 

informačního systému a vnímáním koncových uživatelů (Koch, 2006). 

2.7.2 Postup při realizaci metody 

Metodou HOS 8 zkoumáme informační systém z relativně širokého hlediska na základě 

subjektivních odpovědí – neslouží nám k detailní analýze na úrovni jednotlivých procesů 

(Koch, 2006). 

 Vymezení informačního systému, na který se bude metoda aplikovat. 

 Vyplnění formulářů s kontrolními otázkami. 

 Významové ohodnocení analyzovaného informačního systému a převod odpovědí 

na odpovídající ordinální hodnoty. 

 Ohodnocení jednotlivých oblastí. 
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 Ohodnocení souhrnného stavu informačního systému a zhodnocení vyváženosti 

systému. 

 Tvorba grafického znázornění výsledků. 

 Interpretace závěrů a doporučení pro systém jako celek. 

 Interpretace závěrů a doporučení pro jednotlivé oblasti. 

 Analýza výsledků a tvorba návrhů na opatření (Koch, 2006). 

2.7.3 Systém hodnocení 

Všechny odpovědi na kontrolní otázky v každé oblasti zkoumané metodou HOS 8 lze 

převést dle konkrétní odpovědi na ordinální hodnotu od jedné do pěti. Následně se v 

jednotlivých oblastech vypočítá dle odpovědi souhrnná úroveň pro oblast nabývající 

stejných hodnot jako odpovědi, kde pět znamená velmi vysokou a jedna naopak velmi 

nízkou úroveň oblasti (Koch, 2006). 

Souhrnný stav informačního systému je dán minimální hodnotou ze souhrnných stavů 

zkoumaných oblastí. Systém je považován za vyvážený, pokud rozdíl souhrnného stavu 

jakékoliv oblasti a souhrnného stavu systému je menší, nebo roven jedné a zároveň suma 

všech těchto rozdílů je menší, nebo rovna číslu tři (Koch, 2006). 

V návaznosti na návrhy pro informační systém do budoucna se taktéž určuje význam 

informačního systému a jemu odpovídající doporučený stav. Význam systému pro 

společnost nabývá tří hodnot od -1 (nízký význam) do 1 (vysoký význam) a odpovídající 

doporučené souhrnné hodnocení systému jsou od 2 (nízká souhrnná úroveň) do 4 (vysoká 

souhrnná úroveň), (Koch, 2006). 

2.7.4 Grafické znázornění 

Grafické znázornění je jedním z klíčových kroků realizace metody a napomáhá ke 

snadnému pochopení získaných poznatků. Výsledky se nanáší do grafu 4 os, které dále 

dělíme na poloosy znázorňující a pojmenované po jednotlivých zkoumaných oblastech. 

Po znázornění souhrnných stavů jednotlivých oblastí na jejich příslušné poloosy, 

nanášíme do grafu hodnotu souhrnného stavu informačního sytému ve tvaru pravidelného 

osmiúhelníku. Do grafu můžeme také zaznamenat doporučenou úroveň souhrnného stavu 

odpovídající významu informačního systému formou přerušovaného kruhu (Koch, 2006).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Představení společnosti 

V této části práce bude představena zkoumaná společnost, trhy, zákazníky, organizační 

strukturu a popíši činnosti firmy. 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti:  Shaftproducers, s.r.o. 

Adresa:     Kominická 857, 739 11 Pržno 

Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:   1. 9. 1998 

Základní kapitál:   10 000 000 Kč 

Velikost podniku:   střední 

3.1.2 Historie společnosti a popis činnosti 

Společnost Shaftproducers, s.r.o. byla založena k 1. 9. 1998 jako společnost 

Sportswearing shop s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku. V minulosti se jednalo o 

společnost prodávající sportovní a volnočasové oděvy.  

K 1. 8. 2002 dochází k zásadní změně předmětu podnikání. Tuto změnu zapříčinil převod 

kompletní strojírenské výroby, zařízení, včetně pronájmu výrobních prostor, technologií, 

strojů a zaměstnanců ze společnosti Strojírna Pržno s.r.o. Následně podnik utlumuje 

předchozí působení v prodeji oděvů a dochází ke změně sídla a názvu společnosti. 

Společnost se od převedení strojírenské výroby soustředí pouze na ni. S postupem času 

podnik získává nové zákazníky na zahraničním i domácím trhu. Jednou ze základních 

výrobních činností firmy se stává výroba hřídelí pro konstrukční kanceláře napříč 

Evropou. Dále se firma zabývá výrobou důlních strojů na zakázku. 

S léty a rostoucí krizí v důlním průmyslu podnik pomalu opouští trh s důlními stroji a 

jejich výrobu nahrazuje zakázková výroba hřídelů.  

3.1.3 Předmět podnikání 

Většinovou část výrobních aktivit v současné době tvoří strojírenská zakázková výroba 

včetně technické přípravy. Jedním z klíčových prvků úspěšnosti podniku jsou moderní 
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výrobní kapacity, zejména v oblasti strojního opracování. Od těchto činností se také 

odvíjí konkrétní předměty podnikaní zapsané v obchodním rejstříku. 

Činnosti zapsané v obchodním rejstříku: 

 Zprostředkovatelská činnost 

 Zámečnictví 

 Galvanizérství 

 Kovářství 

 Kovoobráběčství 

 Nástrojářství 

 Klempířství 

 Povrchové úpravy a svařování kovů 

 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 

 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

 Testování, měření a analýzy 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd 

3.1.4 Organizační struktura 

Jedním z dalších klíčových prvků podniku Shaftproducers, s.r.o. je odbornost a praxe 

zaměstnanců společnosti. Zmíněnými pozitivními vlastnostmi disponují pracovníci na 

dělnických, technologických i manažerských postech společnosti. Velkou část 

současného personálu tvoří zaměstnanci původního podniku Strojírna Pržno, s.r.o. – 

disponují tak dlouholetou praxí v oboru, která představuje záruku odborně vykonané 

práce. 

Podnik se v posledních letech snaží o stabilizaci počtu zaměstnanců a s rostoucím počtem 

možných zakázek chce tento počet navyšovat. V současné době společnost zaměstnává 

72 pracovníků na různých pozicích a pracovištích. 
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Diagram 2: Organizační schéma společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na výše uvedeném schématu, můžeme vidět základní hierarchii podniku. Ředitel podniku 

současně vykonává funkci vedoucího úseků technologií, rozvoje a ekonomiky. Na 

pozicích sekretariátu je v současné době zaměstnáno pět pracovnic, které vypomáhají 

vedoucím jednotlivých úseků a řediteli společnosti. 

IT vybavení společnosti 

Podnik disponuje svou vlastní LAN a Wi-Fi sítí, ke které jsou připojeny koncová zařízení 

ve formě počítačů vedení společnosti/sekretariátu, sdílených tiskáren a PC stanic 

jednotlivých úseků výroby. Shaftproducers, s.r.o. již od roku 2006 používá k řízení svých 

podnikových procesů podnikovou aplikaci Helios Orange. 

3.1.5 Trhy a zákazníci 

Vzhledem k výrobnímu programu podniku a jeho produktům se firma pohybuje na trhu 

výhradně zaměřeného na strojírenství. V současné době na tomto trhu společnost nabízí 

různorodé typy a velikosti hřídelů.  
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Zákazníky společnosti můžeme rozdělit na zahraniční podniky a firmy působící v České 

republice. Podíl je nyní 65% k 35% ve prospěch zahraničních odběratelů. Zahraniční 

zákazníci jsou povětšinou středně velké konstrukční společnosti, které oslovují firmu 

Shaftproducers, s.r.o. jako svého subdodavatele. Typický tuzemský odběratel je malá 

konstrukční kancelář s absencí své dílny, která hledá dodavatele obrobků. 

S pozitivními referencemi a kvalitními produkty se zvedá poptávka po hřídelích 

zkoumané společnosti. Firma v současnosti bohužel nestíhá dodávat své zboží včas a 

některé zakázky, vzhledem k nedostatku výrobní kapacity, musí odmítat. 

3.2 Analýza IS 

V rámci hodnocení současného stavu informačního sytému využiji metodu HOS. Na 

počátku této analýzy představím IS společnosti z obecného pohledu, dále zhodnotím 

pomocí metody HOS, navrhnu možný vývoj IS směrem do budoucna a srovnám můj 

návrh s vizí vedení podniku. 

Hardware 

Páteř informačního systému společnosti tvoří LAN a Wi-Fi síť v sídle firmy, o kterou se 

stará správce sítě. Síť umožňuje zaměstnancům přístup ke sdíleným tiskárnám a sdíleným 

diskům, zabezpečuje také internetové připojení. V blízkosti kanceláří vedení společnosti 

je k síti připojeno 14 pracovních stanic (PC/notebooky) a 2 sdílené tiskárny. V rámci 

těchto kanceláří byly zavedeny také 2 oddělené zabezpečené Wi-Fi sítě. První síť slouží 

zaměstnancům společnosti a druhá pro případné návštěvníky. 

Dále síť zahrnuje také koncová zařízení na jednotlivých úsecích výroby, jelikož je zde 

nutná interakce s informačním systémem společnosti. Jedná se o různorodá pracoviště 

v rámci výroby a skladu. Společnost zde disponuje rozlehlou sítí, kde jsou pomocí Wi-

Fi, nebo LAN kabelu zapojeny koncové stanice (tablety, notebooky, PC, stroje). 

V současné době se jedná o cca 55 koncových uzlů, které představují moderní stroje, PC 

stanice a notebooky u jednotlivých pracovišť, sdílené tiskárny a tablety určené pro 

zainteresované zaměstnance v evidenci zmetkovosti. 
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Software 

Společnost od roku 2006 využívá podnikovou aplikaci Helios Orange. Jedná se o jeden 

z nejrozšířenějších podnikových informačních systému v ČR. Ve firmě Shaftproducers, 

s.r.o. zastřešuje většinu firemních procesů. Helios Orange slouží v podniku k řízení dat, 

dokumentů, financí, lidských zdrojů, výroby, obchodu a marketingu. Podnikový 

informační systém a jeho konkrétní moduly jsou přístupné pro všechny pracovníky z řad 

vedení společnosti, sekretariátu a účetního oddělení. Dále mají ke konkrétním modulům 

přístup uživatelé, u kterých je interakce se systémem nezbytná. V současnosti je 

v interakci s podnikovým informačním systémem a jeho moduly celkem 60 uživatelů. 

Další softwarový produkt je řešení evidence zmetkovosti, které si společnosti nechala 

implementovat před dvěma lety. 

S cílem zachování IT kompatibility v podniku, se správce sítě stará o aktualizace 

softwarového vybavení (mimo ERP systém) všech koncových zařízení. Jednotlivé 

pracovní stanice tedy disponují stejnými verzemi operačních systémů, kancelářských 

aplikací a dalších programů. Na veškerých počítačích společnosti je nainstalován 

operační systém Windows 10. Dále společnost využívá kancelářský balík Office 365, 

který je nainstalován taktéž na všech koncových zařízeních.  

3.2.1 HOS analýza 

Analýza HOS se provádí na základě hodnocení koncových uživatelů. Klíčoví uživatelé 

IS společnosti odpověděli na vybrané dotazy a zhodnotili jednotlivé části informačního 

systému. Výsledkem je tabulka numerickým ohodnocením jednotlivých oblastí. 

Tabulka 4: Hodnocení jednotlivých oblastí 

Oblast Zkratka Numerické hodnocení Slovní hodnocení 

Hardware HW 4 Vysoká úroveň oblasti 

Software SW 4 Vysoká úroveň oblasti 

Orgware OW 3 Střední úroveň oblasti 

Peopleware PW 3 Střední úroveň oblasti 

Dataware DW 4 Vysoká úroveň oblasti 

Customers CU 4 Vysoká úroveň oblasti 

Suppliers SU 3 Střední úroveň oblasti 
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Management IS MA 4 Vysoká úroveň oblasti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce výše je uvedeno hodnocení jednotlivých oblastí, které HOS analýza zahrnuje. 

Souhrnné hodnocení informačního systému plyne ze zjištěných úrovní konkrétních 

oblastí a je rovno nejnižší naměřené hodnotě. Celkové hodnocení zkoumaného systému 

tedy odpovídá střední souhrnné úrovni systému (u=3). 

Pokud by došlo byť jen ke krátkodobému výpadku systému, podnik by zaznamenal 

během jeho trvání vážné škody. Tato skutečnost hraje velice důležitou roli při určení 

doporučeného souhrnného stavu informačního systému. Jedná se o organizaci s klíčovou 

důležitostí informačního systému a plyne z ní doporučená úroveň – vysoká souhrnná 

úroveň informačního systému (u=4). 

K analýze HOS patří také grafická interpretace, která zahrnuje porovnání reálného stavu 

s doporučenou úrovní informačního systému. Výsledek můžeme sledovat na grafu 

uvedeném níže. 

 

Graf 1: Grafické zpracování metody HOS 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

3.2.2 Shrnutí provedené analýzy a návrhy do budoucna 

Jak můžeme vidět na grafickém zpracování porovnání reálného stavu, doporučené a 

souhrnné úrovně informační systému, souhrnná úroveň systému se liší s reálným stavem 

právě ve čtyřech oblastech a systém je tedy nevyvážený. 
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Další informací, kterou můžeme z grafu vyčíst, je, že souhrnná úroveň systému není na 

hladině doporučených hodnot. Souhrnná úroveň systému je nižší díky třem oblastem, 

které jsou pouze na střední úrovni, a podnik by se jimi měl v budoucnosti zabývat.  

V budoucnosti bude důležité, aby se podnik začal zabývat oblastmi Peopleware, Orgware 

a Suppliers. V tomto směru by podnik měl posílit rozvoj schopností svých jednotlivých 

uživatelů ve vztahu k informačnímu systému. Dále by si měl podnik lépe definovat 

pravidla pro samotný provoz IS. Poslední oblastí, které by se měla organizace věnovat, je 

způsob řízení informačního systému vzhledem k dodavatelům společnosti. 

3.3 Analýza postupu zakázkové výroby hřídele 

Konstrukční firma, která potřebuje hřídel sestrojit, oslovuje firmu Shaftpruducers, a.s. 

s návrhem a nákresem finálního produktu. Následně si analyzovaná firma spočítá náklady 

spojené s materiálem, obráběním, logistikou, energiemi a personálem. Poté se obě strany 

dohodnou na konkrétní sumě za danou zakázku. 

Následně firemní technolog vytvoří výrobní postup hřídele. Postup již obsahuje také 

konkrétní informace (časy úkonů, počty pracovníků, využití strojů aj.) o jednotlivých 

činnostech na všech pracovních stanovištích.  

3.3.1 Operace výroby 

Řezání 

Jedná se o jednu z nejužívanějších metod určenou k dělbě tyčového materiálu. Jako 

nástroje pro samotný úkon se nejčastěji používají pásové, kotoučové a rámové pily (Řasa 

a Gabriel, 2000). 

Břity pil postupně ubírají materiál v podobě třísek. V porovnání s operací frézování je 

hloubka řezu u této operace výrazně vyšší. Samotná operace řezání je realizována díky 

vnikání břitů pily do řezaného materiálu. Nástroj přitom může vykonávat buďto 

přímočarý vrátný, plynulý přímočarý, nebo otáčivý pohyb. Obrobek se pohybuje 

přímočarým posuvným pohybem - přísuvem (Řasa a Gabriel, 2000). 
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Stroje užívané pro operaci řezání: 

 Rámová pila – zde se používá pilový list, který je upnut do pilového rámu a 

následně se v něm pohybuje přímočarým, vratným pohybem pomocí klikového 

mechanismu. 

 Kotoučová pila – obrobek je posouván za pomocí hydraulického mechanismu 

směrem k pilovému kotouči, který je upnut na vřeteni a koná otáčivý pohyb. 

 Pásová pila – disponuje dvěma kotouči. Jeden plní funkci hnacího kotouče, druhý 

je hnaný. Následně se přes oba kotouče napíná „nekonečný“ pilový pás (Řasa a 

Gabriel, 2000). 

Jako nástroje do strojů se využívají: 

 Pilové listy – jsou ocelové pásy, které disponují na jedné své straně břity. Většinou 

jsou zhotoveny z rychlořezných ocelí. 

 Pilové kotouče – jsou kotouče s břity po svém obvodu. V praxi se může jednat o 

kotouče celistvé, segmentové, nebo s břitovými destičkami. 

 Pilové pásy – jsou, podobně jako pilové listy, ocelové pásy disponující zuby na 

jedné straně pásu. Mohou být svařené a nesvařené v délkách 25 až 100 metrů 

(Řasa a Gabriel, 2000). 

Vrtání 

Jedná se o operaci tvorby děr za pomocí dvoubřitého či několikabřitého nástroje. Řezný 

rotační pohyb zde vykonává většinou samotný nástroj – méně často obrobek. Jedním 

z nejčastěji využívaným nástrojem k výrobě děr je vrták šroubovitý. K tvorbě děr o 

větších průměrech používáme vrtáky korunové. Dále se můžeme v praxi potkat s vrtáky 

kopinatými, dělovými a navrtávacími (Heřman a Horová, 2013). 

Stroje a nástroje k tvorbě děr nazýváme vrtačky. V případech potřeby vyvrtání menších 

průměrů můžeme využít také soustruhů či vyvrtávaček. Vrtačky dělíme s ohledem na 

jejich konstrukci na stolní, sloupové, stojanové, radiální, souřadnicové, vodorovné a 

speciální (Heřman a Horová, 2013). 
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Soustružení 

Nejhojněji užívaná operace obrábění. Za její pomocí můžeme opracovat různé rotační 

plochy – válcové, kuželové, tvarové i čelní plochy. Na strojích určených k operaci 

soustružení můžeme vykonávat celou řadu jiných operací (např. vrtání, vyhrubování, 

vystružování apod.). Obrobek koná kruhový pohyb, který je pro tuto operaci výhodnější 

nežli pohyb přímočarý. Stroj tak může pracovat neustále bez náhlých změn směrů, otřesů 

a rázových namáhání. Cílem soustružení je tzv. kruhový průřez (ve strojírenství 

nejtypičtější). Na strojích určených k soustružení se provádí cca 30-40% všech 

obráběcích prací. Nůž při této operaci koná posuvný pohyb do záběru a pohyb do řezu 

zajišťuje materiál (Heřman a Horová, 2013). 

Stroje určené k soustružení můžeme v dnešní době nalézt v mnoha rozmanitých 

podobách, které byly zhotoveny dle různorodých potřeb jednotlivých průmyslů. 

Soustruhy dělíme na univerzální, zjednodušené produkční, několikanožové a kopírovací, 

svislé a lícní, revolverové, poloautomatické a speciální. Vedle kovoprůmyslu se operace 

soustružení používá také při opracování dřevin a plastů. Princip zůstává zachován stejný, 

pouze dochází k uzpůsobení nástrojů a řezných podmínek vzhledem k jednotlivým 

materiálům (Heřman a Horová, 2013). 

Frézování 

Při této operaci obrábění koná několikabřitý nástroj (fréza) hlavní rotační řezný pohyb a 

vedlejší posuvný pohyb koná obráběný předmět. Pomocí frézování můžeme opracovávat 

rovinné, válcové i nepravidelné plochy. V porovnání s podobnými operacemi je frézování 

produktivnější než hoblování, ale bývá taky nahrazováno ještě produktivnějším 

protahováním. Stroj, jenž je osazen frézou a vykonává operaci frézování, se jmenuje 

frézka (Heřman a Horová, 2013). 

Existují dvě metody frézování: 

 Frézování obvodové – osa frézy je rovnoběžná s obráběnou plochou. 

 Frézování čelní – osa nástroje je kolmá k obráběné ploše (Heřman a Horová, 

2013). 
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Fréza disponuje válcovitým tělem například z nástrojové oceli a po jejím obvodě je 

umístěno několik nožů (většinou z rychlořezné oceli). Frézy se pak dle velikosti mohou 

lišit materiálem použitým jak na jejich tělo, tak na jejich nože. Dále dělíme frézy dle 

způsobu upínání, tvaru řezné části, tvaru zubů a celkové konstrukce (Heřman a Horová, 

2013). 

Odjehlení 

Jedná se o operaci, která má za úkol odstranit otřepy (nedokonalosti) na obrobku vzniklé 

předchozími úpravami. Odjehlení a broušení patří k častým požadavkům ze strany 

zákazníků na objednaný obrobek. K odjehlení se využívá ručních i strojních řešení. 

3.3.2 Operace logistiky 

Logistické operace ve výrobě zajišťují zaměstnanci ze skladového úseku. Ti jsou 

v současné době vybaveni vysokozdvižnými vozíky s tablety, které používají k evidenci 

zmetkovosti ve výrobě. Pohyb hřídelí po podniku je definován takzvanými průvodními 

listy, které napomáhají k identifikaci části workflow, ve které se daná paleta nachází. Při 

převzetí palety z jakéhokoliv úseku výroby musí skladník s pracovníkem na pracovišti 

podepsat průvodní list o převzetí palety do další fáze výroby. Hřídele jsou upínány ke 

klasickým europaletám v maximálním počtu tří kusů. Mezi jednotlivými úseky výroby se 

nachází očíslované mezisklady, na které se palety odkládají do doby, než na ně přijde 

řada na dalším stanovišti. Každé stanoviště disponuje dvěma přípravnými 

plochami -  jedna slouží k aktuálně zpracovávané paletě a druhá jako zásoba do 

budoucna. Od nařezání materiálu se proces uskladnění a vnitřní logistiky nemění – po 

nařezání jsou uloženy tři nařezané kusy oceli umístěny na europaletu, pokud jsou 

přípravné plochy a mezisklad prázdný, putují palety rovnou na přípravnou plochu dalšího 

stanoviště – v opačném případě putují do předem určeného meziskladu (odvíjí se od 

workflow výrobku). Poté se paleta, v případě potřeby, přesouvá na přípravnou plochu 

následujícího stanoviště.  Následně zaměstnanec pracoviště provede danou operaci 

s obrobkem. Když činnost dokončí, vrátí obrobek na stejnou paletu. Po obrobení všech 

tří kusů se paleta odváží do prostor meziskladu následující činnosti.  Tímto způsobem 

probíhá posun obrobků výrobou až do jejího konce.  

Nastavení procesu logistiky a trasování produktu uvnitř organizace je nastaveno slabě a 

do vysoké míry ho také ovlivňuje lidský faktor. Často se stává, že skladník nedopatřením 
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zaveze paletu s meziprodukty někam jinam, nežli původně měl. Následně vznikají 

nesrovnalosti ve výrobě, přeskočení řady výrobků – opětovné nastavování strojů na 

výrobu obrobku apod. Dalším negativním jevem ve výrobě představují chybně dovezené 

palety s obrobky (např. jiné stanoviště/špatná paleta). 

 

Diagram 3: Špagetový diagram pohybu hřídele ve výrobním procesu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Analýza výroby pomocí metody VSM 

 

Obrázek 9: VSM - mapa současného stavu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V obrázku VSM můžeme vidět náčrt průběhu výroby při výrobě hřídelí. Plánování 

potřeby materiálů zajišťuje MRP modul v rámci systému Helios Orange. Dodávka 

materiálu do podniku je zajištěna formou dvoutýdenních objednávek. Firma si v tomto 

směru dělá předpověď na následujících 6 týdnů. Ze strany odběratelů si podnik 

vypracovává půlroční tržní předpověď, kterou postupně detailněji doplňuje o získané 

zakázky. 

Dále jsou v mapě vidět jednotlivé činnosti výroby. Model je zakreslen tak, že znázorňuje 

průtok stejného počtu výrobků na jednotlivých stanovištích a poukazuje na vytíženost 

strojů na pracovištích. Každá konkrétní činnost je obohacena o tabulku, která zahrnuje 

dobu trvání činnosti, dobu přípravy na činnost a vytížení stroje na daném stanovišti.  

V dolní části obrázku je znázorněna křivka, která napovídá, zda konkrétní činnost pro 

zákazníka představuje přidanou hodnotu, či nikoliv. Pro činnosti, které přinášejí 

zákazníkovi přidanou hodnotu, jsem použil „propad“ křivky dolů. Jak je z obrázku vidět, 

všechny pracovní stanoviště a činnosti s nimi spojené tvoří přidanou hodnotu pro 

zákazníka. Úkony, jenž zákazníkovi hodnotu netvoří, jsou všechny logistické operace 

(znázorněny červeným trojúhelníkem), které je potřeba pro posun meziproduktu výrobou 

provést – nicméně samotnému zákazníkovi hodnotu nepřináší. Délky trvání těchto 

operací jsou na vyvýšených pozicích křivky. 

Následně jsem zvlášť sečetl doby trvání akcí s přidanou hodnotou pro zákazníka a akcí 

bez přidané hodnoty. Výsledky stran jsem zapsal a porovnal. Výstupem je VA index, 

který představuje poměr obou vah. Akce s přidanou hodnotou ve výrobě (na pracovištích) 

představují pouze 1,56% ze součtu činností, jenž přidanou hodnotu pro zákazníka netvoří.  

Z pozorování mapy toku hodnot vyplývá, že pracoviště vrtání, soustružení a případně 

broušení jsou vytížena více, nežli ostatní činnosti výroby. Pokud by vedení podniku 

chtělo přeorientovat výrobu pouze na hřídele, muselo by vytížení na pracovištích srovnat 

a např. opatřit další stroje, kterou jsou nyní více vytěžovány. Dále je patrné, že pracoviště 

s delší dobou cyklu jsou více vytěžovány a také mají vysoký počet zásob. Vysoký počet 

zásob můžeme odvodit od času, jenž reprezentuje dobu, kterou meziprodukt stráví 

přepravou mezi stanovišti a na meziskladu. Delší doba mezi pracovišti soustružení je dána 

postupem výroby obrobku. Obrobek se po prvním soustružení musí nechat 1 den ustálit. 

Taktéž po druhém soustružení je potřeba nechat výrobek ustálit alespoň 5 hodin.  
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Klíčovou informaci získáme při pohledu na délky trvání, kdy zboží leží ladem a čeká, až 

na něj přijde řada. To může být způsobeno existencí zmíněných úzkých míst ve výrobě a 

také špatným nastavením logistických operací, které se provádí mezi jednotlivými 

pracovišti. 

3.5 Požadavky vedení na výsledné řešení 

Vedení společnosti si je vědomo používání neefektivních nástrojů při řízení výroby a 

jejím plánování. V současné době firma přichází o možné zakázky díky nižší efektivitě 

ve výrobní sféře. Cílem řešení je zefektivnit současný stav výroby a navrhnout konkrétní 

nástroje, které budou mít za úkol řídit efektivitu v případě růstu podniku. Nově zavedené 

metody budou pomáhat pracovníkům společnosti při trasování produktů ve výrobě a 

určování priorit na konkrétních pracovištích. Součástí řešení bude také jednoduchý 

simulační nástroj, který bude napomáhat zainteresovaným zaměstnancům při plánování 

a řízení výroby. Celé navržené řešení bude schopno pracovat s konkrétními, reálnými 

daty získanými z běžného provozu ve výrobě.  

Požadavky na návrh řešení 

Návrh samotného řešení by měl být v souladu s moderními technologiemi a v konceptu 

Průmyslu 4.0. Výsledné řešení bude použitelné i při zamýšleném výrazném růstu firmy a 

bude možné rozšiřovat v souladu s růstem podniku. 

Požadavky na funkcionalitu 

Navržený systém by měl vyhovět následujícím požadavkům: 

 Pomocí navrženého systému bude možno sledovat aktuální stav jednotlivých 

výrobků v průběhu jejich výroby 

 Systém bude z drtivé většiny plně automatický a bude zapotřebí pouze minimální 

interakce ze strany zaměstnanců 

 Výsledné softwarové řešení bude schopno fungovat nezávisle na podnikovém 

informačním systému 

 Programová část řešení bude schopna spolupracovat s informačním systémem 

společnosti (ukládání získaných dat) 

 Pomocí softwarového řešení bude zainteresovaná strana schopna identifikovat 

úzká místa ve výrobě 
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 Uživatel bude moci sledovat stav jednotlivých pracovišť z pohledu teorie omezení 

a zkoumat tak jejich vývoj vzhledem k provedeným změnám 

3.5.1 Volba technologie 

K trasování produktů ve výrobě se dá v dnešní době využít vícero technologií. Při 

samotné volbě technologie, která zmíněnou činnost zajistí, je nutné se pozastavit na 

následujícími body: 

- vedení požaduje výsledné řešení v konceptu Průmyslu 4.0 a IoT 

- vedení definovalo požadavky na funkčnost řešení 

- návratnost investic z poskytnutého řešení 

- nutnost být v kontaktu s tagem 

- poloautomatické / automatické řešení 

- přesnost výsledného řešení 

- možnost budoucího upgradu řešení 

Při zamyšlením nad body výše vyloučíme možnost trasování produktů ve výrobě pomocí 

čárových kódů. Tato technologie je již zastaralá a nutnost načítání kódů z bezprostřední 

blízkosti je nevyhovující. Dalšími zápornými vlastnostmi řešení jsou nemožnost načtení 

více výrobků najednou, vysoká míra zapojení zaměstnanců do nově nastavených procesů 

a s ním spojená možnost chybovosti. 

Modernější pojetí čárových kódů představuje technologie RFID, která dokáže pomocí 

čtecích zařízení načíst vícero výrobků, zařízení disponuje pamětí, do které lze v průběhu 

života produktu zasahovat a měnit ji. Nevýhodou je zde příliš vysoká cena čtecích 

zařízení a tiskáren. Do procesu trasování by byli také ve vyšší míře zapojeni zaměstnanci 

podniku. 

Bluetooth smart představuje high-tech technologii, která vznikla v souladu s Průmyslem 

4.0 a IoT. Tagy této technologie jsou dražší nežli u jejich protějšků. Výrazně levnější jsou 

naopak čtecí zařízení a lokalizátory tagů v prostoru, které napomáhají k nejnižší 

nákladovosti technologie v porovnání s jejími konkurenty. Společnost již v úseku skladů 

disponuje zařízeními v podobě tabletů, kterých je možno využít v případě volby BLE 

tagů. Pozitivní vlastností technologie je možná identifikace v prostoru dle signálu mezi 

čtecím zařízením a tagem. Další důležitou vlastností je, že některé tagy dokáží 



52 

 

identifikovat jiný tag ve svém blízkém okolí. Vzhledem k budoucnosti je možné 

technologii upgradovat směrem k odběrateli – sledovat náklad kamiónu pomocí GPS, či 

pozorovat podmínky převozu (teplotu, vlhkost apod.). Systém trasování funguje v drtivé 

většině případů zcela samostatně – pouze s lehkou interakcí okolních uživatelů. 

Vzhledem k požadavkům ze strany vedení společnosti a porovnání mezi jednotlivými 

zamýšlenými technologiemi jsem se rozhodl ve firmě aplikovat Bluetooth smart 

technologii pro trasování výrobků ve společnosti. 

3.6 SWOT analýza společnosti 

Silné stránky 

Mezi silné stránky celé společnosti můžeme zařadit odbornost a praxi personálu napříč 

všemi pozicemi ve firmě. Ta má za následek kvalitně odvedenou práci v rámci 

jednotlivých výrobních stanovišť a také v rámci managementu a vedení společnosti. 

Podnik preferuje dlouhodobou spolupráci se svými zaměstnanci a nedochází tak k příliš 

časté fluktuaci zaměstnanců. Zaměstnanci se mezi sebou dobře znají a ve firmě panuje 

pozitivní atmosféra podpořená dobrou komunikací. Dále zde řadím také velkou chuť 

k růstu a inovaci společnosti ze strany jejího vedení. 

Jako silnou stránku nabízeného řešení můžeme považovat jednoduchou implementaci, 

bez velkých zásahů do podnikového informačního systému společnosti. Navržený systém 

bude dále poskytovat tzv. real time data z oblasti řízení výroby všem zainteresovaným 

osobám, které budou moci sledovat reakci výroby na jimi provedené změny za běhu 

výroby. Podnik tak bude moci jednoduše koordinovat svou výrobu i v době svého růstu.  

Slabé stránky 

V současné chvíli patří mezi slabé stránky firmy její informační systém, který dle 

výsledků analýzy nesplňuje v některých oblastech požadovanou úroveň s ohledem na 

důležitost IS. Jedná se o oblasti orgware, peopleware a dodavatelů. Podnik chce v tomto 

směru zavést jednotné pravidla a postupy v rámci informačního systému organizace, 

budou organizována školení pro různorodé typy uživatelů s důrazem na tvorbu podkladů 

ze systému pro dodavatele. 
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Vzhledem k zamýšlenému řešení s využitím Bluetooth technologie k řízení výroby, 

můžeme považovat za slabou stránku řešení jeho nákladovost a delší dobu návratnosti 

investice. Nicméně v porovnání s ostatními možnými technologiemi se jedná o nejlepší 

možné řešení a nejnižší nákladovost. Jelikož firma plánuje intenzivní růst, bude 

potřebovat efektivní a vhodný nástroj k řízení své výroby, který bude aplikovatelný a 

nápomocen i po skončení období růstu. 

Příležitosti 

Zde řadím pokles cen tyčoviny pro výrobu hřídelí, který má za následek nižší náklady na 

výrobu obrobků. Další příležitostí je růst poptávky po obrobcích zkoumané firmy. 

Nasazením zamýšleného řešení dojde k zefektivnění výroby a vznikne tak prostor pro 

další zakázky. Následně bude mít vedení podniku možnost (vzhledem k zamýšlenému 

růstu) rozšířit výrobu o nové stroje a vytvořit nová pracovní místa. Dále firma může 

využít probíhajících výzev na dotace z Evropské unie v rámci programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. 

Ve smyslu navrženého řešení se nabízí zefektivnění celého procesu výroby i v době růstu 

společnosti a zvýšení průtoku hodnoty podnikem. Jako příležitost můžeme také vnímat 

sběr dat v rámci navrženého řešení. Nad těmito daty budou moci jednotliví uživatelé 

tvořit různorodé sumární pohledy a využívat je také k přesnějšímu plánování a řízení 

výroby. 

Hrozby 

Do hrozeb řadíme vyjednávací sílu odběratelů, která s globalizací neustále roste. 

Odběratelé analyzované společnosti jsou velké zahraniční konstrukční firmy, které dbají 

na kvalitu a včasnost dodání obrobků (hřídelí). Pro společnost Shaftproducers, s.r.o. je 

důležité zachovat si u dodavatelů dobré podvědomí o kvalitě firemních obrobků a pokud 

možno rozšiřovat řady možných odběratelů. Další hrozbou je prodlužování termínů 

dodávky zboží, jenž je zapříčiněno špatným řízením výroby. 

Dále má vedení společnosti obavy ve smyslu použitelnosti navrženého řešení při 

výraznějším růstu firmy. Proto se bude při návrhu konkrétního řešení velice dbát na jeho 

využitelnost i v rozrůstajícím se podniku. Samotné řešení pak bude sestaveno tak, aby 

mohlo dojít k nadstavbě nad jeho prvotní implementací. 
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3.6.1 Shrnutí výsledků analýzy 

Při tvorbě jednotlivých dimenzí analýzy jsem odhalil silné/slabé stránky a 

příležitosti/hrozby spojené jak s firmou obecně tak z pohledu možného navrhnutého 

řešení. Z analýzy vyplývá, že by se firma měla hlouběji zajímat o řízení výroby a 

trasování produktů ve výrobě. Získané znalosti totiž povedou k zefektivnění výroby a 

budou napomáhat k souvislému a ničím nerušenému růstu podniku. 

Silnou stránkou řešení bude minimální zásah do podnikového informačního systému a 

také sběr a vyhodnocení dat z výroby v reálném čase. Získaná data se budou moci použít 

k přesnějšímu řízení výroby a plánování výroby podniku. V budoucnu tak docházet 

k porušování dodacích lhůt směrem k odběratelům. Výsledné řešení bude navíc sloužit 

jako nástroj při řízení růstu podniku, který bude napomáhat vyhodnocovat provedené 

změny v minulosti – uživatelé budou moci sledovat vývoj zásob u jednotlivých stanovišť 

v čase s ohledem na provedené změny ve výrobě. 

Velmi důležitou součástí analýzy je uvědomění si slabých stránek a hrozeb, kterých se 

mohu v následném navrženém řešení vyvarovat, nebo je minimalizovat. 

Tabulka 5: Shrnutí výsledků SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

- Jednoduchá implementace. 

- Získání dat z výroby v reálném 

čase. 

- Příprava na digitalizaci výroby. 

- Nákladovost 

- Delší doba návratnosti investice. 

Příležitosti Hrozby 

- Zefektivnění výroby. 

- Kvalitnější řízení a plánování 

výroby. 

- Hledání „skryté“ logiky nad 

získanými daty. 

- Použitelnost i při výraznějším 

růstu firmy? 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Návrh budoucí mapy toku hodnot podnikem 

 

Obrázek 10: VSM - návrh budoucí mapy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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S ohledem na situaci ve výrobě je nutné vytvořit několik dočasných opatření, které 

okamžitě zvýší průtok ve výrobě firmy ShaftProducers, s.r.o. S aplikací navrhovaného 

řešení firma následně získá efektivní nástroj k řízení výroby a vnitřní logistiky. Po 

zavedení myšleného systému bude moci firma sledovat zásoby před jednotlivými 

stanovišti v reálném čase a také pružně odstraňovat nově vzniklá úzká místa ve výrobě, 

která se budou v průběhu růstu společnosti a zasahováním do výroby tvořit. 

4.1.1 Návrh dočasných opatření ke zvýšení průtoku ve výrobě 

V návrhu budoucí mapy toku hodnot podnikem jsem ze zaměřil na odstranění úzkých 

míst ve výrobě, snížení zásob mezi jednotlivými pracovišti, zvýšení poměru mezi 

činnostmi s přidanou hodnotou a činnostmi, které přidanou hodnotu pro zákazníka 

nepřinášejí. Zavedenými opatřeními, které budou popsány v textu níže dojde k 

zefektivnění výroby, lepšímu využití kapacit podniku a k celkovému zvýšení průtoků ve 

výrobě. 

Úseky s nízkou vytížeností 

Aby došlo k vyššímu průtoku výrobků podnikem, je nutné nejprve nařezat dodaný 

materiál pro výrobu hřídelí (tyčovinu). Na pracovišti řezání je pila vytížena pouze z 50%. 

S nasazením navrhovaného řešení dojde k úspoře času skladníků, kterým zaměstnanci na 

prvním stanovišti vypomáhali. Z této úpravy plyne také zvýšení vytíženosti u stanovišť 

odjehlení a kontroly. U všech zmíněných činností dojde k navýšení vytíženosti o 30%. 

Potenciální úzká místa 

Na zvýšené využití vstupních činností je nutné reagovat také v ostatních částech výroby 

– v potenciálních úzkých místech. Zavedením 12 hodinových směn na úsecích vrtání, 

broušení a frézování, dojde z počátku k úbytku nadbytečných zásob. Při zvýšení průtoků 

u vstupních činností, se následně bude situace srovnávat do navrženého modelu. 

Úzká místa výroby 

Operace soustružení v současnosti představují úzká místa výroby. Společnost v současné 

době nemá dostatek strojů k soustružení, aby zajistila plynulou výrobu hřídelí bez 

hromadění meziproduktů na skladech. Z těchto důvodů se na soustruzích zavede 

dvousměnný provoz. Firma na těchto postech rozšíří svůj zaměstnanecký fond, aby 
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pokryla zvýšený průtok na vstupních činnostech a zbavila se vysokých zásob před 

stanovišti soustružení. 

4.2 Hardware 

Pro úspěšnou implementaci navrženého řešení nyní definují produkty, které budou 

představovat hardwarovou oblast. Pro aplikaci Bluetooth smart technologie je zapotřebí 

nosičů dat (tagů), které budou ve výrobě umístěny na palety. Dále je potřeba k řešení 

opatřit takzvané Bluetooth findery, které budou umístěny nad mezisklady a budou snímat 

tagy v jejich blízkosti. Další důležitou součástí jsou čtecí zařízení, kterými firma 

disponuje již v tuto chvíli. 

4.2.1 Nosiče dat (tagy) 

Pro identifikaci a lokalizace jsem do návrhu řešení vybral deTAGtive TAG 1, který je 

určen pouze ke zmíněným činnostem. Firma nabízí další dvě varianty tagů (TAG 2, TAG 

3), které disponují různorodými senzory, ale pro trasování výrobků v rámci organizace 

nám postačí TAG 1. Pokud by firma, vzhledem k cennosti vyráběných obrobků, chtěla 

v budoucnosti sledovat podmínky přepravy a sledovat, kdy její výrobky dorazí 

k odběrateli, může se v budoucnu rozhodnout pro TAG 2/TAG 3, které disponují 

akcelerometrem, teplotním čidlem, světelným senzorem a čidlem vlhkosti. Ve všech 

typech tagů můžeme najít vnitřní paměť, mikroprocesor, LiPo baterii, BLE čip a časový 

modul. 

DeTAGtive TAG 1 

 

Obrázek 11: deTAGtive TAG 1 

(Zdroj: OPENMATICS, 2017) 
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Pomocí TAGu 1 a jeho zasazením do výroby můžeme odhadnout zpožděnou dodávku 

zboží již na prvních úsecích výroby. Mezi hlavní přednosti navrženého tagu patří dlouhá 

životnost tagu. Jelikož je v tagu umístěna Bluetooth low energy technologie a slouží 

pouze k identifikaci, je jeho životnost odhadována až na 5 let. Firma se také zavazuje 

všechny nefunkční tagy zpětně od svých odběratelů vybírat a v souladu s přírodou 

recyklovat (OPENMATICS, 2017). 

Tag do svého okolí vysílá jen své ID a může tak šetřit baterii. Dále je zabalen do IP69k 

pouzdra, které je dle stupně krytí absolutně chráněno proti vniknutí cizích předmětů i 

prachu. Druhá číslice s k na konci značí ochranu proti vniknutí vody – chráněno proti 

vysoce tlakové vodě (OPENMATICS, 2017). 

Tag je možné konfigurovat přes mobilní aplikaci, nebo webový portál – nastavování 

prahových hodnot apod. Čtení informací z TAGu je možné až do 40 metrů v závislosti na 

prostředí, ve kterém se TAG používá. Tag má v sobě zakomponovanou vnitřní pamět o 

velikosti 1 Mbit, která slouží k uložení až 18 000 událostí. Životnost baterie může uživatel 

sledovat na webovém portále a mobilní aplikaci. Tag je možné namontovat speciálním 

suchým zipem, nýtem, šroubem či lepidlem (OPENMATICS, 2017). 

Odesílání informací z tagu můžeme nastavit dle svých preferencí. Tag dokáže odesílat 

informace každé 1-2 sekundy. Jakmile je TAG ve vzdálenosti čtecího zařízení, čtecí 

zařízení si vyžádá informace z TAGu a TAG se dostane do connection módu – je možné 

jej konfigurovat apod. (OPENMATICS, 2017). 

Důležitou vlastností pro návrh řešení je skutečnost, že je tag proximitní. To znamená, že 

dokáže registrovat jiný tag ve svém úzkém okruhu (cca 1 metr). Této vlastnosti využiji 

na přípravných plochách pro jednotlivá stanoviště, kde budou tagy hlídat přítomnost palet 

u pracovišť (OPENMATICS, 2017). 

4.2.2 Tag finder 

Pro sběr dat a lokalizaci tagů připojených na paletách v prostorech meziskladů jsem zvolil 

zařízení od firmy deTAGtive TAG Finder IN. Jedná se o nový výrobek pro čtení dat 

z bluetooth tagů ve vnitřních prostorách (OPENMATICS, 2017). 

 



59 

 

Základní informace: 

- Utilizace:  pro použití vevnitř 

- Ochranný box: IP40 (ochrana proti velmi drobným částicím, bez ochrany proti 

vniknutí vody) 

- Velikost:  230 x 130 x 200 mm 

- Mobilní data: ano 

- Wi-Fi:  ano 

- LAN:   ano 

- BLE:   ano 

- GPS:   ne 

- CAN:   ne 

 

Obrázek 12: Stacionární příjemce dat TAG-Finder 

(Zdroj: OPENMATICS, 2017) 

Tag finder bude v řešení umístěn na strop nad jednotlivými mezisklady, kam se ukládají 

palety s hřídelemi, které čekají na další operaci ve výrobě. Stanicím lze taktéž určit 

operační radius, ve kterém dané tagy načítají (OPENMATICS, 2017). 

4.2.3 Ostatní čtecí zařízení 

Řešení od společnosti deTAGtive má velikou výhodu v možnosti čtení Bluetooth 

jakýmkoliv zařízením, které má tuto technologii implementováno – v dnešní době 

standard u stolních počítačů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů… 
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Firma vlastní ve výrobě PC stanice u jednotlivých pracovišť s technologií Bluetooth. 

Zaměstnanci z úseků skladů a logistiky disponují tablety, které byly do firmy zavedené 

pro evidenci zmetkovosti ve výrobě. Dalšími uživateli tabletů ve výrobě jsou lidé na 

pozicích mistr ve výrobě. Tito uživatelé budou moci využívat k lokalizaci a načítání tagů 

v okolí svých přenosných zařízení. Společnost také svým zaměstnancům kupuje pracovní 

telefony, jenž jsou taktéž vybaveny Bluetooth technologií. Po implementaci všech 

hardwarových prvků, si zainteresovaní zaměstnanci budou moci stáhnout mobilní 

aplikaci a budou tak mít přístup k datům z výroby online. 

4.2.4 DeTAGtive architektura řešení 

 

Obrázek 13: deTAGtive architektura řešení 

(Zdroj: OPENMATICS, 2017) 

4.3 Software 

Společnost deTAGtive v ceně hardwaru zahrnuje také cenu své webové a mobilní 

aplikace, které jsou dodávány k hardwaru jako celek. 

Mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety je možné stáhnout z obchodu Google Play 

a Apple Store. Umožňuje uživatelům komunikovat s tagy až ve vzdálenosti 30 metrů. 
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S mobilní aplikací lze taktéž nastavovat konfiguraci jednotlivých tagů a jejich prahové 

hodnoty. 

Uživatel se k aplikaci přihlašuje pomocí svého loginu a nabízí se mu možnosti dle 

nastavených práv administrátora. Následně může vyhledávat dle názvu tagu a filtrovat je 

dle různých priorit. Dále může v aplikaci nalézt historii daného tagu – pozice, události, 

změnu stavu a identifikovat jej v prostoru. 

 

Obrázek 14: Přehled tagů a timeline tagu v mobilní aplikaci 

(Zdroj: OPENMATICS, 2017)  

Ve webové a mobilní aplikaci může uživatel vidět také ID daného tagu, typ, verzi 

firmwaru, stav baterie a spoustu dalších informací. Můžeme zde měnit spouštěče událostí 

a také asociovat obrázek s tagem (například při dokumentaci závady). 

Důležité informace, které bude aplikace sbírat a vyhodnocovat: 

- Stav zásob na jednotlivých meziskladech 

- Doba cyklu obrobku na jednotlivých pracovištích a doba umístění v prostorách 

meziskladů 

- Absence/přítomnost palet na přípravných plochách 

- Detekce času po odvezení palety z prostor, které jsou hlídány findery a proximity 

tagy 

- Párování workflow obrobků a tagů na paletách 
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Stav zásob na meziskladech 

Dle informací získaných z TAG finderů umístěných na meziskladech, je v aplikaci možné 

identifikovat tagy umístěné v těchto prostorách a sledovat čas pobytu v něm. Uživateli se 

zobrazí přehled tag finderů, které jsou umístěné v prostorách výrobní haly - viz obrázek 

níže. 

 

Obrázek 15: Příklad náhledu na mapu výroby 

(Zdroj: vlastní pracování) 

Uživatel si bude moci zobrazit přehled všech meziskladů/ se seznamem Bluetooth tagů 

v nich umístěných. Po kliknutí na daný tag se uživateli zobrazí jeho přehled, historie 

umístění v rámci výroby, doba trvání činností a workflow. 

 

Obrázek 16: Obrazovka přehledu dle meziskladů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Měření času, kdy paleta nebude v dosahu snímačů 

Pokud paleta s Bluetooth tagem opustí prostor v dosahu proximity tagů a TAG finderů 

spustí se časový limit opuštění tagu z dosahu snímačů. Po uplynutí této doby a absenci 

daného tagu dojde k upozornění mistra výroby a ztracení daného tagu z dosahu zařízení. 

Měření cyklu činnosti a doby umístění palety v meziskladech 

Pracovníci na různorodých postech výroby budou v rámci webové aplikace potvrzovat 

začátek práce na dané paletě a také ukončení této činnosti. Výstupem bude doba trvání 

cyklu dané činnosti, dle které budou moci mistři a vedoucí výroby zjistit výkonnost 

zaměstnanců na těchto postech a přesněji odhadovat doby trvání činností. 

Pokud bude paleta zavezena na mezisklad/přípravnou plochu, začne se automaticky 

odpočítávat čas strávený v tomto prostoru a ukončí se pouze odvezením palety, nebo 

začátkem práce zaměstnance na této paletě.  

Absence/přítomnost palet na přípravných plochách 

Pomocí proximity technologie bude tag vyhodnocovat přítomnost palety na daném 

stanovišti. Při absenci palety v delším časovém úseku bude pomocí mobilní aplikace na 

tabletu skladník upozorněn k doplnění zásob na stanoviště. 

Párování workflow s tagy na paletách 

Ke každému tagu na paletě bude přiřazeno workflow obrobku. Uživatel bude následně 

moci sledovat, v jaké operaci výroby se paleta nachází. Tato funkce bude také napomáhat 

skladníkům v jejich činnosti při převážení palet ve výrobě. Pokud skladník zaveze paletu 

na špatný mezisklad, objeví se mu na obrazovce tabletu výstraha. 

Celkový čas výroby 

Sečtením doby, kdy se paleta vyskytovala na přípravných plochách, kdy byla mimo dosah 

snímačů, kdy byla na meziskladu a přičteme také dobu trvání jednotlivých operací 

(zaměstnanec pracoval na paletě) získáváme přesný údaj, za jak dlouho jsme danou paletu 

zhotovili, a byla připravena k expedici. V detailu tagu v aplikaci, může uživatel sledovat, 

jaký je plánovaný čas expedice dané palety. 
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4.4 Princip řešení a jeho zasazení do podnikové výroby 

Zde popíši princip funkčnosti navrženého řešení, rozmístění jednotlivých hardwarových 

prvků a také nastavení prahových hodnot pro tagy. 

 

Obrázek 17: Princip řešení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Umístění tagů na palety 

Bluetooth tagy jsou umístěny na konstrukci europalety (do čela) v době přípravy na 

operaci řezání. Každý tag je také spárován s workflow produktů na něm umístěných. 

Skladník má přehled o tom, jaký krok ve výrobě předcházel a kam přesně má paletu 

zavést. Při expedici jsou tagy sundány, zruší se párování v systému a jsou umístěny na 

začátek výroby. 

Umístění tagů na přípravné plochy 

Každé stanoviště ve výrobě má vedle sebe umístěny dvě přípravné plochy – ty slouží pro 

aktuálně zpracovávanou paletu a jako zásoba do budoucnosti. Tagy se umístí do schránky 
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na konci těchto přípravných ploch a díky vlastnostem proximity budou hlídat výskyt 

palety na své přípravné ploše. Čtení tagů bude zajištěno pracovní stanicí daného 

stanoviště. 

Umístění tag finderů 

Tag findery jsou zapojeny do podnikové sítě pomocí LAN kabelů. Snímače Bluetooth 

tagů budou rozmístěny nad jednotlivými mezisklady (na stropě) a jejich snímací rádius 

bude přizpůsoben velikosti meziskladu. Tag findery budou snímat daný prostor a načítat 

všechny tagy v něm nalezené. 

Nastavení prahových hodnot 

Při analýze problému vnitřní logistiky jsme zjistili, že dochází ke zpoždění dodávky palet 

na stanoviště a k jejich zavezení na špatná místa. Navržený systém tuto možnost 

odstraňuje spárováním s workflow produktu. Každá paleta s Bluetooth tagem má jasně 

definovanou cestu podnikem. V případě narušení cesty je uživatel informován 

k okamžitému řešení situace. 

Systém hlídá čas, kdy je paleta mimo dosah čtecích zařízení. Nastavením limitu 5 minut 

(u maximální doby mimo dosah čtecích zařízení) zajistíme okamžitou informovanost 

skladníků a vedoucích výroby v případě nedodání palety na další prostor ve workflow. 

Dalším hlídaným časovým údajem je nepřítomnost palety na přípravné ploše. 

K plynulému chodu výroby, kdy nevznikají prostoje, je důležité zásobovat jednotlivá 

stanoviště výroby. Při uvolnění přípravné plochy stanoviště se začne měřit čas absence 

palety. Upozornění přichází po uplynutí jedné doby cyklu daného pracoviště. Pokud ani 

po uplynutí druhé doby cyklu proximity tag nedetekuje přítomnost palety, dochází 

k druhému upozornění. V rámci druhého upozornění je kromě skladníka informován, 

také mistr výroby. 

4.4.1 Přínos navrženého řešení 

V analýze současného stavu byly zjištěny úskalí, která narušují principy štíhlé výroby. 

Jedná se o nadbytečné zásoby mezi pracovišti výroby, prostoje při čekání na dodaný 

materiál, neefektivní pohyby a manipulace při pohybu obrobků mezi sklady a procesy. 
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Nadbytečné zásoby 

Navržený systém poskytuje efektivní nástroj k řízení množství zásob ve výrobě. Pomocí 

dodaného softwaru uživatel sleduje vývoj zásob před jednotlivými stanovišti v čase. 

Může tak okamžitě reagovat na vzrůstající počet zásob na meziskladech. 

Zlepšení manipulace obrobků mezi sklady a procesy 

Při pohybu palet výrobou se navrženým řešením do značné míry eliminoval lidský faktor. 

Všechny operace a pohyb produktů v hale je zaznamenáván a uživatel si jej může 

kdykoliv zobrazit. Za pomocí nastavených prahových hodnot jsem eliminoval možnost 

vzniku prostojů na pracovištích. 

Efektivní nástroj pro řízení a plánování výroby 

Všechny činnosti provedené s paletou se nyní zaznamenávají. V aplikaci můžeme 

sledovat doby cyklu operací na pracovištích, dobu umístění palety na 

meziskladech/přípravných plochách, nebo čas spojený s převážením palety mezi sklady 

a podnikovými procesy. 

S výše uvedenými údaji získává vedoucí výroby efektivní nástroj pro řízení a plánování 

výroby ve smyslu štíhlé výroby. Dle naměřených dat z výroby může uživatel sledovat 

očekávaný čas, kdy bude paleta připravena k expedici. 

4.5 Ekonomické zhodnocení 

Náklady 

Náklady na zvolené řešení představují hardwarové komponenty, implementace zařízení 

do výroby a školení uživatelů. Jelikož je softwarová část řešení zdarma k hardwarové 

části, nevznikají společnosti náklady na licence apod.  

Po stránce hardwarové je třeba investovat do Bluetooth tagů a TAG Finderů. Zde je 

potřeba opatřit dostatečné množství TAGů a jejich snímačů, aby řešení pokrylo celou 

výrobu. Počet tagů se odvíjí od počtu udržovaných palet v chodu. V současnosti se jedná 

o 120 palet zapojených do výroby (po aplikaci principů štíhlé výroby, budou zásoby 

nižší). Další tagy budou připevněny na 78 přípravných ploch – zbytek tagů v kalkulaci je 

určeno jako rezervní zásoba. Pro potřeby snímaní, bude v řešení zahrnuto 7 deTAGtive 

TAG Finderů, které jsou určeny ke sbírání dat z meziskladů a expedice. Společnost také 
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zvýhodňuje, že již ve své IT infrastruktuře vlastní množství čtecích zařízení (v podobě 

tabletů, chytrých telefonů, PC stanic, notebooků).  

Z pohledu softwaru je výsledné řešení velice jednoduché a nenáročné na svůj provoz. 

Dodavatel řešení ukládá veškeré údaje do struktur svých cloudových služeb a nabízí jejich 

pohledy pomocí webové/mobilní aplikace. Jediným nákladem spojeným se softwarem je 

tedy školení jeho budoucích uživatelů. 

Celkové náklady jsou podrobněji vyjádřeny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Náklady spojené s implementací řešení 

Položka nákladů Sazba  Počet ks/hod Celková částka 

deTAGtive TAG 1 299 Kč/ks 250 ks 74 750 Kč 

deTAGtive TAG Finder IN 7 999 Kč/ks 7 ks 55 993 Kč 

Implementace zařízení 520 Kč/hod 20 hod 10 400 Kč 

Zákaznické úpravy aplikace 500 Kč/hod 80 hod 40 000 Kč 

Školení uživatelů 480 Kč/hod 32 hod 15 360 Kč 

Celkem   196 503 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Přínosy 

Práce je zaměřena a byla vypracována pro zavedení moderních ICT technologií v souladu 

s principy štíhlé výroby. V analytické části jsem identifikoval prostory pro zlepšení 

poměru činností s přidanou a nepřidanou hodnotou, které povedou ke snížení zásob. 

Aplikací navrženého řešení podnik dostává efektivní nástroj ke sledování zásob, 

sledování výkonu na jednotlivých pracovištích a plánování výroby. Další pozitivní 

stránkou řešení je jeho automatičnost – aplikace je nastavena tak, aby nedocházelo 

k prostojům z důvodů špatné vnitřní logistiky a omezil se lidský faktor při přesouvání 

zboží výrobou. 

V minulosti se trasování výrobou hlídalo pomocí průvodních listů, které s aplikací 

navrženého řešení zaniknou. Tím dojde k úspoře času a vznikne prostoru pro důkladnější 

kontrolu na konci jednotlivých procesů ve výrobě. 
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Zrychlením a zautomatizováním přesunu produktů firma dosáhne vyššího průtoku 

produktů podnikem. Navržený systém je možné v budoucnosti obohatit o další prvky. 

V současné době firma odhaduje náklady na trasování výrobků současným systémem na 

80 000 Kč/ročně. Zmíněnou částku firma každý rok ušetří. Znamená to, že investice začne 

firmě šetřit peníze za cca dva a půl roku. Do této kalkulace ovšem není zahrnut zvýšený 

průtok hodnoty podnikem, zrychlení manipulace s výrobky v hale apod. Od navrženého 

systému se tedy očekává, že bude jeho doba návratnosti nižší.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh a implementaci řešení, které je realizováno 

pomocí moderních ICT technologií v souladu s ověřenými a hojně využívanými 

metodikami (štíhlá výroba a teorie omezení) v oblasti řízení výroby. 

V analytické části práce byl představen zkoumaný podnik. Poté byl pomocí metody 

HOS-8 zhodnocen současný stav IT vybavení podniku. Dle analýzy HOS-8 byla vybrána 

technologie navrženého řešení. Dále zde byly popsány procesy a logistické operace 

v podnikové výrobě. Ke znázornění grafického toku hodnot byla použita metoda Value 

Stream Mapping, pomocí které byla ve výrobě identifikována místa potenciálních 

zlepšení. Následně byla vybrána technologie řešení, dle zadaných požadavků ze strany 

vedení společnosti. Pro návrh řešení byla zvolena technologie Bluetooth low energy 

z důvodů nižší nákladovosti, automatičnosti řešení a možností systém v budoucnosti 

upgradovat. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem v analýze současného stavu byl navržena budoucí 

mapa toku hodnot podnikem. K mapě byly připojeny také návrhy dočasných řešení. 

Navržená opatření byla aplikována v souladu s metodikami štíhlé výroby a teorie 

omezení. Došlo ke snížení zásob a ke zrychlení výroby produktu.  

Návrh řešení se zabývá tvorbou architektury moderního ICT vybavení, která bude sloužit 

podniku k řízení výroby v souladu s pravidly štíhlé výroby a teorii omezení. Nejprve jsou 

představeny hardwarové a softwarové součásti řešení, které byly vybrány na základě 

analýzy IT vybavení zkoumané společnosti. Následně je zde popsán princip řešení a jeho 

zasazení do výroby podniku. 

Společnost nyní pomocí navrženého řešení dokáže sledovat důležité znaky z oblasti štíhlé 

výroby – vytížení strojů, vývoj zásob před jednotlivými procesy, doby cyklu činností ve 

výrobě, doby přesouvání a manipulace s meziprodukty. V ekonomickém zhodnocení 

jsem dal do poměru přínosy a náklady spojené s implementací řešení. Vzhledem 

k ušetření financí v rámci obměny řešení trasování produktů ve výrobě je maximální doba 

návratnosti investice odhadována na dva a půl roku. 
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