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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu výrobního informačního systému MES Hydra, 

který je používán strojírenskou společností Jopp Automotive s.r.o. Jelikož podnik 

nevyužívá plného potenciálu popisovaného systému, důraz bude kladen především 

na moduly zapojené do procesu výroby. Analýza bude provedena z uživatelského 

hlediska, ale bude zvažována také samotná implementace a návrhy, jakým způsobem by 

bylo možné zefektivnit uživatelské rozhraní či využít širší nabídky systému. Nedílnou 

součástí práce jsou výrobní schémata, na nichž budou diskutována fakta a návrhy 

optimalizace procesů kontrolovaných tímto systémem. 

 

ABSTRACT 

The thesis focuses on the analysis of the processing informational system MES Hydra 

used by automotive company Jopp Automotive s. r. o.. Since the company does not use 

full potential of the described system, emphasis will be placed especially on the 

modules involved in the production process. The analysis will be carried out by user's 

perspective and also the actual implementation and suggestions about possible 

improving of user´s interface or potential application of additional options of the system 

will be considered.  The integral parts of the thesis are production schemes, on that facts 

and ideas for process optimalization controlled by the system will be discussed. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výrobního informačního systému MES 

Hydra a jeho následnou optimalizaci ve společnosti JOPP Automotive s.r.o. (dále pouze 

JOPP). Tato společnost implementovala výrobní systém poměrně nedávno a cílem této 

práce je analyzovat současný stav a nalézt využití pro další výrobní moduly a zároveň 

objevit případné nedostatky ve stávajících modulech.  

 

V kapitole zabývajícími se teoretickými východisky práce jsou chronologicky popsány 

informační systémy, následně podnikové informační systémy, ERP systémy a dále MES 

systémy. 

 

Následuje analytická část, kde je podrobněji představena společnost JOPP, a to včetně 

organizační struktury společnosti. V této kapitole byly k analýze společnosti použity 

modely a analýzy jako je SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřních 

faktorů, SWOT analýza a v závěru Lewinův model. 

 

Nejpodstatnější část je kapitola zaměřující se na analýzu problému. Zde je představen 

samotný systém Hydra a podrobně popsány oblasti jeho využití ve společnosti. Po této 

kapitole následují vlastní návrhy řešení a jejich možný přínos, je diskutována možnost 

využití dalších modulů systému Hydra a uvedeny zjištěné nedostatky v systému. 

Na základě analýzy problému a zjištěných nedostatků je vypracována analýza rizik 

a časový harmonogram změny. V úplném závěru jsou přiblíženy přínosy a ekonomické 

zhodnocení návrhů. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je analýza výrobního informačního systému a následný návrh 

změn pro jeho optimalizaci. Tento MES systém pro řízení výroby byl ve firmě JOPP 

zaveden před nedávnou dobou a prozatím se testuje pouze v jedné části firmy (lisovně 

plastů).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Informační systém 

Informační systém slouží pro přenos, sběr, uchování, zpracování a poskytování dat 

využívaných při činnosti podniku. Jeho nezbytnými komponenty jsou informační 

a komunikační technologie, data a v neposlední řadě lidé. Hlavním cílem informačního 

systému je efektivní podpora rozhodovacích a řídících procesů. 

Vývoj a provoz IS je ovlivňován ekonomickými, organizačními, sociálními aspekty. (1) 

 

 

Obrázek 1: IS a jeho komponenty a aspekty (Zdroj: upraveno dle (1)) 

 

K informačním systémům patří neoddělitelně i informační a komunikační technologie 

(Information and comunication technologies, ICT). Dělíme je na hardwarové 

a softwarové prostředky pro sběr, přenos, zpracování, uchování a poskytování 
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informací. Slouží také pro vzájemnou komunikaci lidí a komponentů informačního 

systému. 

 

Obrázek 2: Komponenty informačních a komunikačních technologií (Zdroj: vlastní 

zpracování dle (1)) 

  

Softwarem pro modelování a vývoj IS rozumíme programovací nástroje a jazyky či 

nástroje pro integraci SW. Pod pojmem základní software si představíme operační, 

databázové nebo komunikační systémy. 

 



16 

 

2.2 Podnikové informační systémy 

Na podnikové informační systémy je potřeba nahlížet jako na nástroj, který slouží 

k efektivnímu zpracování informací a budování znalostního prostředí. Důležité je také 

správně chápat, co si představit pod pojmem informační systém. Informační systém se 

skládá z množiny vzájemně propojených prvků disponujících určitým chováním.  

 

 

Obrázek 3: Zdroje podnikové informatiky (Zdroj: vlastní zpracování dle (1)) 

 

Aby podnikový informační systém správně fungoval, musí obsahovat integrující 

platformu spojující podnikové procesy a umožňující práci s toky dat. Dále musí 
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managementu umožňovat využívat takový systém ke kontrole nebo správě denní 

firemní agendy.  

Na začátku všeho by však měla mít firemní strategii, ve které bude jasně dáno, jaké 

informace je třeba zahrnout do podnikového informačního systému a jaké naopak 

ponechat nezpracované. Výsledkem takového systému je pak zvyšování 

konkurenceschopnosti. (2)(3) 

 

2.3 ERP ( Enterprise Resource Planning) systémy 

2.3.1 Historie informačních systémů 

Před těmito komplexními informačními systémy byly automatické systémy řazení 

(ASŘ). Jednalo se o dávkové a agendové zpracování. Dalším předchůdcem ERP 

informačních systému je CIM (Common Information Model). Jedná se o otevřený 

standard definující jednotlivé prvky v IT a jejich vztahy mezi sebou. Zároveň na objekty 

nahlíží jako na společný soubor objektů. Obrázek číslo dva představuje tyto informační 

systémy v závislosti na čase. (3) 

 

Obrázek 4: Historický vývoj informačních systémů (Zdroj: upraveno dle (3)) 

 

2.3.2 Definice ERP systému 

O ERP systémech můžeme mluvit jako o jádru firmy. Tyto systémy sjednocují oblasti 

podnikání, jakými jsou oblasti výroby, finanční a řízení projektů.  
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„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformaci na výstup), a to na všech úrovních, od operativních až po strategickou.“ 

(4, str. 148) 

 

Mezi takové interní procesy patří: 

 Výroba 

 Nákupní a prodejní výrobní logistika 

 Lidské zdroje 

 Ekonomika 

 

Důležitým faktorem jsou také požadavky klienta na ERP systém. Ty se odvíjí 

od základních vlastností ERP sytému. Hlavním problémem před zavedením takového 

systému bývá špatná integrita a automatizace podnikových procesů, dále nevhodné nebo 

žádné sdílení dat. Důležité je také vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase.  

Mimo to známe i vlastnosti přímo související s technologickými aspekty ERP 

systému: 

 Výkonnost 

 Spolehlivost 

 Bezpečnost (2) 

 

2.3.3 Metody řízení výroby v podnikových systémech a ERP systémech 

Význam metod řízení výroby spočívá v tom, že jsou převodním můstkem mezi 

podnikovou strategií a její realizací. Metody řízení zasahují do mnoha oblastí, například 

lidských zdrojů, kultury podniku a samozřejmě podnikových informačních systémů. (5) 
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Tabulka 1: Vliv metod řízení na inovace v ERP a podnikových IS  

Koncepty, metody řízení a standardy Hlavní vliv na inovaci 

IT governance, COBIT 
Strategický rozvoj podnikových IS a jeho 

slaďování s podnikovou strategií 

ITIL, využití referenčních modulů řízení a 

konceptu SOM 

ISO 20000, (BS 15000) 

Řízení IT služeb, všech procesů, zejména 

provozních 

CMMI (Capability Maturity Model 

Integration)  

Pomocník pro hodnocení zralosti při vývoji 

podnikových IS a při hodnocení úrovně řízení 

ISO/IEC 12207 Inovace ve vývoji a životním cyklu software 

ISO/IEC 15504 Posuzování a auditování 

Strategické řízení 
Zlepšování a podpora plánování, zlepšování 

zpětné vazby 

Využívání SOM (SaaS, Cloud Computing) 

přístupu v informatice 

Inovace díky zvýšení profesionality, větší 

dostupnost aplikací a infrastruktury 

Využívání SOA (Service Oriented 

Architekture) přístupu při vývoji 

informačních systémů 

Inovace díky zvýšení flexibility a 

interoperability informačních systémů 

Zdroj: upraveno dle (5) 

 

2.4 MES (Manufacturing Execution Systems) systémy 

MES systémy jsou specializované informační systémy sloužící pro řízení a operativní 

plánování výroby. Jsou důležitým nástrojem pro výrobní manažery, kteří je využívají 

jako zdroj informací pro spuštění výrobního plánu. Často jsou nasazovány tam, kde již 

funguje podnikový systém ERP ( Enterprise Resource Planning). Výrobní systémy MES 

zde tedy slouží k podrobnějšímu řízení a optimalizaci výroby. 

Stejně jako podnikové informační systémy pracují i výrobní informační systémy 

v reálném čase s aktuálními daty. Zde je velkou výhodou okamžitá reakce na jakékoliv 

problémy s výrobními daty. Na obrázku (Obrázek 6) můžeme vidět celý podnikový 

systém i se systémem MES. (6) 
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Obrázek 5: Implementace MES do podnikového systému (Zdroj: upraveno dle (6)) 

 

2.4.1 Funkcionalita MES systému 

Asociace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) definuje jedenáct 

funkčních oblastí MES systému. Některé z funkcí nemusí být v konečném výsledku 

vůbec využity nebo může docházet k překrývání jednotlivých funkcí. Vše je závislé 

na požadavcích zákazníka, uživatele MES systému. Ze studií této asociace vznikl 

seznam výhod, vzniklý používáním takového výrobního systému. (7) 

 

 Snížení výrobního času cyklu 

 Snížení doby zpracování vstupních dat 

 Snížení kancelářské práce 

 Zlepšení plánování procesů 

 Zlepšení kvality výrobků 

 Zlepšení zákaznického servisu (6) 
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Na následujícím obrázku je popsán funkční model MES systému, zahrnující všech 

jedenáct funkčních oblastí, ERP systém, procesní řízení a MCS (Manufacturing Control 

Systems). 

MCS je nový agregovaný přístup nazvaný systém řízení výroby. Je navržen jako systém 

řešení poskytující jednotné prostředí pro výrobní operace a automatizaci procesů. (8) 

 

 

Obrázek 6: Rozdělení modulů MES systému dle asociace MESA (Zdroj: upraveno dle 

(6)) 

 

2.4.2 Rozdělení modulů MES 

Systémy MES lze podle asociace MESA rozdělit na hlavní a podpůrné. 

2.4.2.1 Hlavní funkce MES 

Plánování systémového rozhraní 

Pro správný tok informací mezi systémy je vyvinut s pomocí zákazníka uživatelský 

software vhodný k projektování MES, přičemž hlavní myšlenkou je, aby MES systém 

používali všichni uživatele, kteří přijdou do styku s daty v systému.   
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Všechny moduly systému mohou pracovat samostatně, platí však pravidlo, že s větším 

počtem modulů roste i efektivnost a pružnost výroby. 

 

Správa zakázek 

MES pomocí pracovních příkazů určí typ výroby a množství objednávky. Vypracuje 

například počet polotovarů potřebných ke zhotovení zakázky, přiřadí číslo zakázky, určí 

čas a dobu dodání zhotovené zakázky. 

 

Řízení výrobních jednotek 

Z našeho pohledu jedna z nejužitečnějších funkcí. Tato část zahrnuje v reálném čase 

přímou kontrolu pracovních jednotek. V modulu můžeme kontrolovat zatížení 

jednotlivých výrobních jednotek pracovními zakázkami a jejich rozvržení do delšího 

časového úseku. Plánuje se zde mimo jiné i počet materiálu, který má být dodán 

k výrobním stanicím, aby nedocházelo k časovým prodlevám a pozastavení výroby. 

 

Sledování zásob na skladě a jejich řízení 

Hlavní funkcí modulu je reagovat na výrobní plán, jenž přesně určuje počet a druh 

materiálu požadovaného pro konkrétní zakázku. Tato funkce má za úkol mít tedy 

přehled o všech nástrojích, materiálech, výkresech a dalších specifikacích, které mohou 

disponovat v zásobách. 

 

Řízení pohybu materiálu 

Zjednodušeně lze popsat funkci jako rozhodování, jaký materiál má dorazit na pracovní 

stanici. Pro správné rozhodování je zde důležitá i správnost informací. Posléze stačí 

určit, kdy má být materiál dodán, odkud a kam. 

 

Sběr a archivace dat 

S daty se pracuje prakticky ve všech úrovních MES systému, proto se jedná o důležitou 

funkci. Data se mohou sbírat například pomocí čárových kódů nebo prostým ukládáním 

dat do datových skladů. Pod podnikovými daty si můžeme představit sledování 

materiálu, informace o lidských zdrojích či o řízení procesů. 
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Řízení výjimek 

Jedná se o velmi užitečnou funkci schopnou reagovat na náhlé změny ve výrobě. MES 

systém by měl umět automaticky reagovat na problémy typu porucha stroje nebo 

nedostatek materiálu.  

2.4.2.2 Podpůrné funkce MES 

Management údržby 

Snaží se udržet správný chod výroby z hlediska zdrojové dostupnosti. Snaží se tedy 

předejít neplánovaným prostojům a napomáhá k včasnému plnění zakázek. Systém 

údržby pracuje s historickými i současnými daty. 

Systém je rozdělen do osmi modulů: 

 Modul vybavení 

 Modul zakázek 

 Modul statické předpovědi údržby 

 Modul zásob 

 Modul nákupu 

 Pracovní modul 

 Modul analýzy 

 

Správa lidských zdrojů (čas a docházka) 

Tato funkce zajišťuje správné vedení docházky a vykazování odpracovaného času. 

Všechna tato data jsou dále využívána k výpočtu mezd. 

Specifika systému: 

 Detail zaměstnance – jméno, číslo, schéma docházky, dovolená 

 Pracovní data – přiřazení zakázky, přiřazení operací 

 

SPS (statistická kontrola procesu) 

Tato metoda se zaměřuje na nepřetržité monitorování procesů. Funguje jako kontrolní 

mechanizmus hotových výrobků. Zabraňuje průchodu vadných kusů z výroby. 
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Funkce zajišťování jakosti 

Tato část je často propojena s SPS nebo normou ISO 9000 (systém managementu 

jakosti). (9) 

Základní vlastnosti: 

 Hodnocení dodavatelů 

 Sledování prostojů 

 Opravná opatření 

 Online přístup a správa 

 

Procesní data 

Již z názvu je patrné, že tato funkce zahrnuje práci s daty. Konkrétně se jedná o jejich 

sběr, následné zpracování a vyhodnocování získaných dat. 

 

Dokumentace 

Funkce spravuje výrobní data o výrobcích. Snaží se tak úplně eliminovat jakoukoliv 

papírovou formu výrobních dokumentů. Důležitý je okamžitý přístup k takovým datům 

o výrobku, jako jsou rozměry výrobku, zařazení, schémata, výrobní receptury a jiné. 

 

Sledování a genealogie produkce 

V této části systém sleduje celou cestu produktu výrobou.  

 

Řízení dodavatele 

Systém by měl obsahovat i data o dodavatelích a zejména jejich synchronizaci s danou 

výrobou. Sleduje se, zda a jakou měrou jsou schopni reagovat na požadavky výroby. 

Opět se tak předchází pozastavení výroby a nedostatku naskladněných zásob. 

(10)(11)(12) 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část je věnována popisu vnějšího a vnitřního prostředí firmy JOPP 

prostřednictvím vhodných modelů a analýz. 

 

3.1 Představení společnosti JOPP 

Název: JOPP Automotive s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Průmyslová 2047, 594 01 Velké Meziříčí 

Datum založení: 1919 

Základní kapitál: 3 000 000 Kč 

IČ: 26312417 

DIČ: CZ26312417 (13) 

Obrat: 220 mil. € obratu (všechny pobočky po celém světě)  

Počet zaměstnanců: Pobočka firmy JOPP ve Velkém Meziříčí má přibližně 240 

zaměstnanců. Všechny pobočky pak 1 900 zaměstnanců. 

 

3.1.1 Historie společnosti a aktuální data 

Historie společnosti začíná v roce 1919, kdy ji založil Theodor Jopp KG. Počátečním 

předmětem podnikání byly díly do jízdních kol a zemědělských strojů. Postupem času 

došlo k zaměření na automobilový průmysl a expandováním do tří světových 

kontinentů, a to Evropy, Asie a Ameriky. Jedná se o jedenáct výrobních závodů v osmi 

zemích. Centrála společnosti se nachází v Bad Neustadtu v Německu. (14) 
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Obrázek 7: Světová mapa závodů společnosti (Zdroj: (15)) 

3.1.2 Oddělení a činnost společnosti 

Firma je rozdělená do několika funkčních celků pracujících samostatně. Jednotlivé 

celky však mezi sebou mohou spolupracovat. Pro přehlednost jednotlivých oddělení 

a počtu zaměstnanců slouží tabulka níže. 

 

Tabulka 2: Oddělení firmy 

Oddělení Počet zaměstnanců 

Administrativa 16 

Finanční oddělení 6 

Oddělení nákupu 7 

Plánování výroby 2 

Údržba 6 

Logistika 15 

QS (kontrola kvality) 35 

DRV 64 

HAUPTSCHIEBER 18 

VGH 11 

FORD 47 

Lisovna plastů 17 

Nástrojárna 5 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Samotná výroba probíhá v těchto odděleních: 

DRV: Propouštěcí ventil pro vstřikovací systém Common-Rail. 

HAUPTSCHIEBER: Díly do palivové soustavy. 

VGH: Pouzdra pro systém Common-Rail (tvoří díl s DRV). 

FORD: Montáž řadící kulisy. 

Nástrojárna: Úprava a údržba forem pro vstřikovnu. 

Lisovna plastů: Výroba (vstřikování) plastových dílů, které se používají na montáži. 

Lisovna využívá technologie 1-K a 2-K (vstřikuje se jeden nebo dva druhy plastu 

do formy). 

 

3.1.3 Lisovna plastů 

Výrobní software Hydra je implementovaný pouze v nové části firmy, a to v lisovně 

plastů o rozloze 1 086 m
2
.
 
V lisovně platů pracují operátoři strojů působící jako přímá 

obsluha strojů. Dále se zde nacházejí seřizovači, mistři, nástrojáři, vedoucí nástrojárny, 

technolog a vedoucí lisovny plastů. Konkrétní počty zaměstnanců objasňuje tabulka 

níže. 

 

Tabulka 3: Počty zaměstnanců lisovny 

Pozice Počet zaměstnanců 

Operátoři 10 

Seřizovači 3 

Mistři 3 

Nástrojáři 4 

Vedoucí nástrojárny 1 

Technolog 1 

Vedoucí lisovny plastů 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Co se týká organizace výroby, vedoucím pracovníkem je vedoucí lisovny plastů, který 

má na starost celý chod lisovny. Jak je vidět z obrázku, výroba je rozdělena na tři 

směny, přičemž každá směna má osmihodinovou dobu trvání. 
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Obrázek 8: Organizace výroby (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.4 Organizační struktura společnosti 

 

Obrázek 9: Organizační uspořádání (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.2 SLEPT analýza 

3.2.1 Sociální faktory 

JOPP se nachází v kraji Vysočina. Český statistický úřad ke dni 16. 3.2017 uvádí tyto 

údaje: 

Počet obyvatel: 509 120 

Průměrná hrubá mzda: 25 222 Kč 

Podíl nezaměstnanosti: 5,07 % 

Nezaměstnanost má klesající vývoj, podobně jako je tomu v poslední době ve všech 

krajích.  

Firma JOPP má sídlo ve Velkém Meziříčí, kde je ke dni 31. 12. 2015 11 657 obyvatel.  

Aktuálně se společnost snaží expandovat, a to výstavbou nové výrobní haly ve městě 

Třebíč, která se také nachází v kraji Vysočina. Počet obyvatel Třebíče k 31. 12. 2015 

činí 36 817. (16) 
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Graf 1: Vývoj průmyslové produkce (Zdroj: veřejná databáze ČSÚ) 

 

Datum zveřejnění grafu je ke dni 15. 03. 2017. Meziroční růst v lednu 2017 činí 9,6 %. 

 

3.2.2 Legislativní faktory 

Firma JOPP musí především při své podnikatelské činností brát ohled na právní řád 

České republiky. Přestože tato společnost je dceřinou společností německých vlastníků 

musí se jejich česká pobočka řídit zákonem o obchodních korporacích, který je v České 

republice platný od 1. ledna 2014.  

 

Pracovně-právní podmínky vymezuje zákoník práce. Jeho úplné znění je v zákoně 

č. 262/2006 Sb. Tento zákon mimo jiné upravuje právní vztahy vznikající při výkonu 

práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.  
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3.2.3 Ekonomické faktory 

V posledním čtvrtletí roku 2015 byl nárůst hrubého domácího produktu o 3,9 %. 

V posledním čtvrtletí roku 2016 Český statistický úřad uvádí, že došlo k meziročnímu 

nárůstu o 1,9 %. (16) 

 

Míra inflace se definuje dle Českého statistického úřadu jako přírůstek průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen. Číslo udává procentuální změnu průměrné cenové 

hladiny za posledních 12 měsíců v poměru k předchozím 12 měsícům. Za rok 2015 míra 

inflace dosáhla 0,3 % a v roce 2016 0,7 %. Kladná míra inflace je příznivější pro 

ekonomiku než záporná. (16) 

 

3.2.4 Politické faktory 

Politický systém České republiky je definován rozdělením politické moci a jejím 

zakotvením ve státě. Zákonodárnou mocí je zde Poslanecká sněmovna, která má 200 

poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Senát má 81 senátorů, volených na období 

šesti let. Tento systém se nazývá dvoukomorový. Moc výkonnou má prezident 

republiky, nově volený přímou volbou.   

 

3.2.5 Technologické faktory 

Český statistický úřad uvádí, že se v roce 2015 na výzkum a vývoj vynaložilo celkem 

88,7 mld. Kč. Nadále tak pokračuje trend vzrůstajících výdajů, přestože se tempo 

zpomaluje. Nejvýznamnějším zdrojem financování vědy a výzkumu jsou podnikatelské 

zdroje, které se na něm v roce 2015 podílely celkem 51 %. (16) 

 

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, 

zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet 

a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové 

revoluce. Vedení společnosti JOPP chce držet krok s novými technologiemi, a proto si 

samozřejmě uvědomuje, že automatizované a digitalizované procesy výroby, doplněné 

o internet věcí a služeb a další aspekty, jež výzva v podobě Průmyslu 4. 0 přináší, jsou 

vzhledem k  výrobním procesům a technickému vybavení nejlépe aplikovatelné 
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v automobilovém průmyslu, proto nechtějí být pasivní, ale proaktivním přístupem se již 

dnes snaží vyhodnotit předpokládaný budoucí potenciál firmy v této dynamicky se 

rozvíjející oblasti. (17) 

 

3.3 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil, je důležitým nástrojem pro analýzu oborového okolí dané 

společnosti. Zkoumá z pěti pohledů, jakým způsobem na společnost působí konkurence. 

Úhly pohledu: potenciální konkurence, konkurenční rivalita, substituty, vyjednávací síla 

dodavatelů a vyjednávací síla odběratelů. 

 

3.3.1 Potenciální konkurence 

Společnost JOPP působí v automobilovém průmyslu, a to konkrétně ve výrobě 

automobilových komponentů. Jedná se o kovovýrobu a o práci s plastovými díly. Její 

mateřská společnost sídlí v Německu, celkem zahrnuje 11 výrobních závodů v osmi 

zemích. Stojí tak na pevných základech, které se prohlubují od založení firmy roku 

1919. V automobilovém odvětví působí mnoho firem, zejména těch realizujících 

subdodávky třetím stranám, zvolená obchodní strategie s ohledem na konkurenci se 

tedy stává naprosto klíčovou. Námi sledovaná firma samozřejmě může pracovat s hojně 

diskutovanou cenou práce a těžit ze zatím stále ještě relativně slabé koruny ve směru 

ke svým zahraničním zákazníkům, neméně pak z výhodné polohy sídla firmy v zemi 

s kvalitní infrastrukturou a lidskými zdroji, nicméně vedení JOPP si uvědomuje 

mnohem větší důležitost udržení statutu důvěryhodného obchodního partnera, 

dodávajícího kvalitní dílenské zpracování, s čímž samozřejmě souvisí neustálá snaha 

o zefektivňování výroby a implementaci inovací. 

 

3.3.2 Konkurenční rivalita 

Zaměříme-li pozornost na námi sledovaný segment průmyslové výroby v kraji 

Vysočina, zjistíme, že na trhu participují desítky firem, které se mnohdy zabývají velice 

podobnou výrobní činností. Jako názornou ukázku uveďme na následujících řádcích 

reprezentativní vzorek firem: 
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1. NovaTech Cz, s.r.o.  

 Chladící rozvody 

 Vzduchové rozvody 

 Olejové rozvody (18) 

2. Swoboda CZ, s.r.o. 

 Mechanizmus řízení 

 Převodové ovládací jednotky 

 Magnetické snímače (19) 

3. Telčská strojírenská, a.s. 

 Dílce na vysokotlaké ventily 

 Dílce z výkovků nebo odlitků 

 

Všechny firmy působící v automobilovém průmyslu se v samotné produkci snaží odlišit 

od konkurence. Pokud se dvě nebo více firem zabývají produkcí, která je zaměřena 

například na převodové ovládací jednotky, je zde pak důležité odlišit se kvalitou 

výrobků, technologií a vývojem. JOPP využívá spolupráce s ostatními závody patřícími 

pod mateřskou firmu, zejména sdílí znalosti z oblasti řízení kvality, čímž se snaží 

udržovat vysokou kvalitu výrobků. Vše je pak kontrolováno prostřednictvím auditorů 

z mateřské společnosti v rámci pravidelně konaných auditů.  

 

3.3.3 Substituty 

Nalézt na automobilovém trhu společnost se stejným výrobním portfoliem jako JOPP je 

složité. Jedná se totiž o výrobu dílů do specifických modelů aut, nicméně vedení firmy 

JOPP si samozřejmě uvědomuje zvýšené riziko, které ze strany substitutů 

v automobilovém průmyslu hrozí, proto nedílnou součástí firemní strategie zůstává 

maximální snaha o včasné plnění zakázek a zejména udržení vysokého standardu 

v oblasti kvality. 

Společnost JOPP je na škále hodnocení kvality dodavatelů automobilového koncernu 

Ford držitelem značky Q1, a stává se tak jeho přímým dodavatelem. S cílem si toto 

hodnocení udržet podstupuje firma každoročně mnoho interních i zákaznických auditů.  
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3.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Převážná většina dodavatelů polotovarů a materiálu potřebného k výrobě 

automobilových komponentů je z Německa (případně se jedná o firmy s německým 

vedením). Firma JOPP se nebrání českým dodavatelům, pokud splní všechny 

kvalitativní kritéria a cenově se vyrovnají německým dodavatelům. Při porovnávání 

nabídek dodavatelů firma zohledňuje mezi jinými cenu polotovarů či cenu dopravy.  

 

3.3.5 Vyjednávací schopnost odběratelů 

Top odběratelskou firmou ve vztahu k firmě JOPP je automobilový výrobce Ford, 

spolupracující primárně s dodavateli, kteří jsou zařazeni v žebříčku dodavatelů 

ve stupni Q1. Ten je podmíněn splněním vysokých nároků z pohledu kvality, ceny, 

rychlosti dodávek a velikosti zakázek.  

 

3.4 Vnitřní faktory 7S 

3.4.1 Skupina 

Ve společnosti je přibližně 240 zaměstnanců. Pouze úzká skupina zaměstnanců je 

přímými podřízenými jednatele společnosti, většina pracovníků je ve firmě rozdělena 

do různých oddělení, která se liší svými pracovními úkoly. Management firmy se drží 

klasického rozdělení na top management, střední management a liniový management. 

V čase dovolených jsou na výpomoc nabírání brigádníci z řad studentů středních 

a vysokých škol, kteří se díky vhodně zvolené motivaci mohou stát budoucími 

zaměstnanci firmy. 

 

3.4.2 Strategie 

Hlavní vize podniku je převedena do tzv „Mission Statement“, uvedené v tomto znění 

na webových stránkách: LEADING THE WAY TO EXCELLENCE.  

Cílem společnosti JOPP je tedy dodávat největším firmám na trhu, podílet se 

na největších projektech s dlouhodobým časovým dopadem, udržovat vysoké standardy 

produktů a rozšiřovat jejich škálu. 
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3.4.3 Sdílené hodnoty  

Firma se snaží o zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců. Důkazem toho 

může být rostoucí nabídka firemních benefitů či pořádání různých společenských akcí 

pro stmelení pracovního kolektivu. Jednou z hlavních zaměstnaneckých výhod může 

být příspěvek na dopravu, který firmu činí atraktivní i pro potencionální pracovníky 

ze vzdálenějších oblastí. Tohoto příspěvku začala firma využívat při otevření nové 

pobočky v Třebíči. 

3.4.4 Schopnosti 

U každého zaměstnance je kladen důraz na rozvíjení profesních kvalit. Pracovníkům 

jsou poskytována pravidelná školení napomáhající udržovat optimální pracovní postupy 

a zároveň efektivně reagovat na jejich aktualizaci. Proaktivní přístup je ve firemní 

kultuře chápan jako významný aspekt možného kariérního postupu. 

 

3.4.5 Styl  

Ve firmě JOPP je podporován demokratický přístup řízení. Iniciativa zaměstnanců 

k zefektivnění výroby a pracovních postupů je podporována. Veškeré nápady a návrhy 

pro zefektivnění jsou vyhledávány buď na samotných pracovištích, nebo při výrobních 

poradách. A to všechno při vědomí konečné rozhodovací pravomoci jednatele 

společnosti. 

3.4.6 Organizační struktura společnosti 

Uvedeno výše. 

 

3.4.7 Informační systém ve společnosti  

Uvedeno v kapitole Analýza problému. 

 

3.5 SWOT analýza 

V této části bude popsána SWOT analýza popisující bezprostřední okolí firmy. Tato 

analýza přibližuje na jedné straně slabé a silné stránky společnosti, na straně druhé 

příležitosti a hrozby. Na podnik se snaží nahlížet z vnitřního i vnějšího prostředí. (20) 
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Tabulka 4: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Součást dodavatelské skupiny Q1 

 Silná organizační struktura 

 Kvalitní technologické zázemí 

 Vyspělé řízení kvality výroby 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

pro optimalizaci MES výrobního 

systému 

 Obtížné zaškolení v nových 

modulech výrobního systému, 

z důvodu nedostatečné podpory 

od dodavatele 

 Zatížení zaměstnanců dalšími 

úkony ve výrobě 

 Nedostatečné využití 

integrovaného software 

Příležitosti  Hrozby 

 Více zdigitalizovaných dokumentů 

 Expanze firmy  

 Zefektivnění řízení výroby 

 Zavedení MES výrobního systému 

do více divizí firmy 

 Získání konkurenční výhody 

 Nedostatek pracovních sil 

 Pokles poptávky v automobilovém 

průmyslu 

 Finanční krize  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Firma JOPP si vybudovala v automobilovém odvětví za dobu existence dobré 

postavení. Rozhodla se v nové části firmy zaměřené na lisování plastových komponentů 

spustit výrobní systém Hydra. Prozatím se jedná pouze o několik modulů z celé 

nabídky. Otázkou tedy je, zda investovat i do dalších a podpořit tak řízení výroby. 

Společnost je těmto změnám nakloněna i přes další finanční náročnost. Zatím se systém 

při řízení a kontrole výroby osvědčil, proto chtějí rozšířit jeho funkce.  

 

3.6 Lewinův model  

Předchozí část se zabývala analýzou společnosti JOPP. Na základě této části byla 

identifikována možná změna, která může vést k lepší efektivnosti řízení výroby. 

Změnou je zde myšleno rozšíření stávající nabídky modulů o moduly nové, dosud 
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nepoužívané. Tato kapitola je rozdělena na návrhovou část a část týkající se 

implementace změny.  

 

3.6.1 Návrhová část 

Síly, které působí pro plánovanou změnu 

Na základě analytické části jsme rozpoznali dvě síly, které působí pro plánovanou 

změnu (optimalizaci systému). Tou první je zefektivnění řízení a kontroly výroby tím, 

že se rozšíří MES systém Hydra o další funkční prvky. Druhou může být získání 

konkurenční výhody například uchováváním veškerých výrobních dat v digitální 

podobě. Toho všeho by se mělo dosáhnout zavedením všech potřebných optimalizací. 

  

Síly, které působí proti plánované změně 

Mezi síly, jež budou působit nepříznivě proti plánovaným změnám, by mohlo být 

vedení firmy. A to zejména z finančních důvodů. Lze předpokládat, že zakoupení 

nových modulů (rozšíření) nebo individuální odprogramování řešení zjištěných 

nedostatků nemusí být z hlediska eventuelní finanční náročnosti chápáno jako priorita. 

Dalším faktorem mohou být samotní zaměstnanci, kteří mohou nepříznivě hodnotit 

nové změny ve výrobě. 

 

Požadovaný stav 

Cílem změny je optimalizovat výrobní systém Hydra, jenž by měl pak efektivněji 

vyhodnocovat data z výroby a zpracovávat je dle představ vedoucích pracovníků. 

Veškerá data se z výroby budou sbírat automaticky. Vedoucí pracovník bude mít 

přednastaveno, jaká data jsou potřebná ke zhotovování výstupu a měsíčních reportů 

na porady. Výroba tak bude pod větší kontrolou. 

 

Agent změny 

V tomto případě by agentem změny byl správce systému, iniciující veškeré změny 

a vyjednávající samotné detaily změny s poskytovatelem systému. Počítá se se značnou 

spoluprací vedoucího oddělení lisovny plastů, který může poskytnout mnoho 

praktických zkušeností ze samotné výroby. Investorem pak bude vedení společnosti.  
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Intervenční oblasti 

Oblasti, ve kterých budou prováděny změny, se budou týkat hlavě řízení výroby 

a samotné kontroly výrobních procesů.  

 

3.6.2 Implementace změny 

Rozmrazení 

Ve fázi rozmrazení nejprve dojde ke zpracování analýzy určující, jaké části v samotném 

řízení a kontrole změny budou optimalizovány. Tato analýza bude konzultována 

s vedením firmy, aby vše bylo již od začátku vedením chápáno pozitivně. Poté již bude 

vytvořen samotný návrh optimalizačních změn. Tyto změny budou konzultovány 

se všemi pracovníky, kteří se systémem přichází do styku. Zároveň bude vytvořen 

finanční plán změn. Začne příprava na vlastní změnu, kde se budou odstraňovat chyby 

objevené v průběhu prvních měsíců testování softwaru. Dále by mělo být z analýzy 

jasné, jaké moduly systému by bylo vhodné i nadále užívat, popřípadě jaké moduly 

dokoupit. 

 

Vlastní změna 

Ve fázi vlastní změny je již jasné, jaké chyby se v systému budou odstraňovat 

a s jakými moduly systému dále operovat. Dojde tedy k oslovení výrobce systému, aby 

provedl odstranění nedostatků zjištěných v průběhu času. Po odstranění chyb se bude 

systém opět testovat z hlediska úspěšného opravení nedostatků. Odstraněním chyb 

vzniknou nové možnosti využívání systému. Všichni vedoucí pracovníci se začnou 

s těmito možnostmi seznamovat a naučí se je správně využívat.  

Z analýzy optimalizace bude také jasné, jaké moduly dále využívat, a zda uvažovat 

i o zcela nových, zatím nevyužívaných modulech. Ve vlastní změně budou tedy 

pravděpodobně zakoupeny licence na některý z dosud nevyužívaných modulů. Stávající 

moduly zůstanou beze změny, pouze se u nich odstraní zjištěné nedostatky. 

 

Zmrazení 

Tato fáze nastává tehdy, kdy jsou všechny práce a implementace změn již dokončené. 

Je jasné, jaké změny byly provedeny a jak s novými funkcionalitami systému pracovat. 
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Zároveň by nové moduly měly přispět k efektivnějšímu řízení výroby a výrobních 

procesů. (21) 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU 

Analýza se bude zabývat podrobným popisem stávajících výrobních procesů, kterých se 

MES systém Hydra přímo týká. Dále bude popsán samotný výrobní systém Hydra 

s podrobným popisem používaných modulů. 

 

4.1 Informační systémy ve společnosti  

 SAP NetWeaver  – celopodnikový informační systém 

 Hydra – MES systém pro řízení výroby 

 BDE – interní systém pro vedení práce 

 Q-DAS – software specializující se na automatizaci statistických postupů 

v průmyslu. Především klade důraz na aplikace řízení kvality 

 

4.2 Výroba 

Jak už bylo zmíněno výše, v lisovně plastů se vstřikováním do forem vyrábí díly 

do řadících soustav různých typů automobilů. Takových plastových dílů se v lisovně 

vyrábí celá řada, cca kolem 20 různých komponentů do aut. Z pochopitelných důvodů 

mohu z výrobních údajů zveřejnit pouze všeobecná data. Pro představu stručně popíši 

výrobní formu jednoho takového dílce i s přiloženou fotografií hotového výrobku.  

 

Informace o formě obvykle obsahují tyto údaje: 

 Název dílu 

 Číslo dílu 

 Rozměry nástroje 

 Odebírání dílů (robot) 

 Technologie 1-K nebo 2-K 

 Popis průběhu procesu. Jedná se o kroky, které vykonává lisovací stroj při 

výrobě dílce. Takový průběh může vypadat následovně: 

1. Otevření formy 

2. Vyhození dílů a vtoků 
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3. Vyhazovače zpět 

4. Indexová deska do přední polohy 

5. Otočení indexové desky 

6. Zavření formy, vstřik 

 

 

Obrázek 10: Hotový výrobek (Zdroj: interní materiály JOPP) 

 

4.3 Představení systému Hydra 

 

Informační systém Hydra představuje kategorii specializovaného softwaru, tzv. MES 

systém, určeného pro řízení výroby. Tento systém je vyvíjen americkou společností 

MPDV. Jedná se o plně integrovaný MES systém napomáhající organizaci analyzovat 

kritická data týkající se výroby, lidských zdrojů a řízení kvality. Firmy mohou 

shromažďovat data v reálném čase z výrobního prostředí. Společnost MPDV, jež je 

držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 9001:2000, dává organizaci přístup ke globálnímu 

řešení. Toto řešení lze použít v automobilovém průmyslu, v kovo výrobě, 

v plastikářském průmyslu a výrobě elektroniky. 

 

Hydra je modulární systém umožňující společnosti JOPP vybírat a nakupovat pouze 

takové části aplikace (moduly), které potřebuje. Je zde vždy možnost rozšíření o nové 

moduly. Moduly zahrnují plánování výroby, data pro objednávky, správu materiálu, 

nástroje a řízení zdrojů a mnoho dalších funkcionalit. Systém Hydra lze integrovat 
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s většinou ERP systémů jako je Oracle, SAP, MS Dynamics, Penta, ABAS. 

Do dnešních dní využívá toto řešení více než 880 společností všech velikostí v různých 

odvětvích po celém světě. (22) 

 

 

Obrázek 11: Možné propojení MES a SAP (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.4 Moduly MES systému Hydra 

Zde jsou představeny moduly MES systému Hydra, v závorce je uvedeno, zda daný 

modul společnost JOPP využívá. 

 

Fertigungssteuerung – ovládání výroby 

 Plánování výroby (ANO) 

 Plánování personálu (NE) – počet lidí na zakázku například 

 

Auftragmanagement – zakázky, plánování zakázek 

 Kontrola ukončených zakázek (ANO) 
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 Kontrola zmetkovitosti (ANO) 

 Přehled výkonu jednotlivých obsluh (ANO) 

 Pracovní plány (NE) – kolik času zaměstnanec potřebuje na jeden kus, popř. 

na 100 kusů. Tato část modulu je v JOPP v oddělení lisovny plastů těžko 

využitelná z důvodu malého počtu operací   

 

Betriebsmittelmanagement – přehled výroby 

 Pouze pro vyhodnocení, prolíná se s Fertigung (Fertigung se dá i upravovat) 

 Přehled výroby (které stroje jsou v chodu/nejsou) (ANO) 

 OEE - Overall equipment effectiveness (ANO) 

 Vyhodnocení prostojů (ANO) 

 Historie stroje (jaké měl stroj přestávky - krátké/dlouhé/neběžel) (ANO) 

 Přehled spotřeby energie strojů (NE) 

 

Materialmanagement  (NE) – skladový/logistický modul, v JOPP řeší SAP 

 Přehled skladů 

 Sklad stavových zásob 

 Vyskladnění 

 Potřebný materiál 

 

Personalmanagement (NE) – plánování personálu, JOPP využívá k odměňování 

systém BDE 

 Mzdy 

 Dovolené 

 Směny 

 Počítání odměňování 

 

Qialitätsmanagement (NE) – řízení kvality 

JOPP využívá k řízení kvality Q-DAS 
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 FMEA – metoda, jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku vad 

ve výrobě 

 Plánované zkoušky kvality 

 

Datenerfassung – správa dat 

 Oprava zadání operátorů (ANO) 

 Oprava vyhodnocení ze strojů (ANO) 

 

 

Obrázek 12: Přehled hlavního menu sytému Hydra (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Fertigungssteuerung – ovládání výroby 

 Auftragmanagement – zakázky, plánování zakázek 
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 Betriebsmittelmanagement – přehled výroby 

 Materialmanagement  – skladový/logistický modul 

 Personalmanagement – plánování personálu 

 Qialitätsmanagement  – řízení kvality 

 Datenerfassung – správa dat 

 Informationsmanagement 

 Stammdaten - nastavení 

 

4.5 Licence systému Hydra 

Licence i realizace měsíčních plateb za systém Hydra jsou plně v režii německé 

mateřské společnosti, která vše řeší s distributorem tohoto systému. V této záležitosti se 

podařilo pouze dohledat, že měsíčně zasílá JOPP ve Velkém Meziříčí určitou částku 

německému vedení. Z předmětné faktury nelze jednoznačně identifikovat, o jaké 

položky se jedná, nicméně lze říci, že podle určitého klíče jsou tak této pobočce 

vypočítány platby za licence a za samotný software. 

 

4.6 Instalace a hardwarová podpora Hydry ve výrobní hale lisovny 

plastů 

V této kapitole bude vysvětleno, jak jsou v hale lisovny plastů rozmístěny jednotlivé 

komponenty důležité pro správný chod Hydry. 

 

Na lisovně jsou dvě řady strojů označených M1-M9, jak je vidět z níže přiloženého 

výkresu. Každá řada strojů má svůj rozvaděč. 

 



46 

 

 

Obrázek 13: Výkres haly lisovny plastů (Zdroj: interní materiály JOPP) 

 

Jak je z výkresu patrné, ve spodní části je řada strojů M1, M2, M3, M5, M6, M7, M 8. 

Tato řada má tedy svůj vlastní rozvaděč, se kterým je každý stroj propojen, aby mohla 

řídící jednotka vyhodnocovat signály a odesílat je do systému Hydra 

 

Do každého rozvaděče je přiveden síťový kabel potřebný k odeslání dat. Ve skupině 

strojů M1-M8 je u každého stroje jeden dotykový terminál, to tedy celkově zahrnuje 

sedm terminálů na celou skupinu strojů. U zbývajících dvou strojů M4 a M9 na protější 

straně jsou pouze dva terminály, jelikož jsou z důvodu menšího využití některých strojů 

na jeden terminál připojeny dva stroje. Dotykové terminály jsou vždy umístěny 

v blízkosti stroje, aby mohla obsluha efektivně pracovat s daty. All in one terminály 

jsou od značku Asus s označením AiO A4110. 
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Obrázek 14: Ukázka pracoviště (Zdroj: JOPP) 

 

Na každé straně výrobní haly lisovny je jeden terminál přijímající data přímo síťovým 

kabelem. Ostatní terminály přijímají signály z bezdrátového wi-fi signálu.  

 

Každý rozvaděč je tedy napojený na svou řadu strojů. V těchto rozvaděčích se nachází 

různé komponenty převádějící signál ze stroje do Hydry. Systém je tedy nastavený tak, 

že stroj pošle do rozvaděče signál s informací o vyrobení kusu, rozvaděč tento signál 

pomocí řídící jednotky převede do digitální podoby a pošle do Hydry. 
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Obrázek 15: Detailní popis rozvaděče (Zdroj: interní materiály JOPP) 

 

Systém nerozlišuje, zda vyrobený kus byl dobrý nebo zmetek. Zaznamenává všechny 

a obsluha poté musí zadat počet zmetků ručně.   

 

4.7 Propojení informačních systémů SAP, Hydra, BDE 

Informační systém BDE od firmy SP Soft Velké Meziříčí je primárně určen 

pro operativní řízení výroby. V tomto programu jsou nastaveny jednotlivé operace 

ve výrobě. Zaměstnanec je tedy odměňován na základě plnění normy nebo v případě 

úkolové výroby vyplní mzdový lístek a práce je evidována úkolově. Tím pádem jsou 
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údaje o dobrých kusech v systému BDE i v systému Hydra, ovšem s tím rozdílem, že do 

BDE zapisují zaměstnanci sami počty dobrých kusů a zmetků, kdežto v systému Hydra 

jsou zaznamenány vyrobené kusy na základě signálů ze stroje a obsluha zadává jenom 

počet zmetků. 

O systému BDE se zmiňuji již v analytické části. 

 

Firma disponuje celopodnikovým ERP systémem SAP. Prozatím MES systém Hydra je 

se SAPem propojen jen částečně. Využívá výrobní data ze SAPu, například výrobní 

zakázky, plánované zakázky, požadované kusy, nastavený cyklus, dělitelnost a dále 

s nimi pracuje. Nefunguje zde zpětné hlášení do SAPu.  

Do budoucna se s částečným propojením počítá. Při zadávání zmetků a prostojů 

do systému HYDRA by data šla do systému BDE, odkud jsou již zasílány do SAPu. 

Dobré kusy jsou počítány automaticky dle impulzů se strojem. 

 

4.8 Výrobní schéma 

Výrobní systém Hydra zasahuje do výroby v průběhu celé vyhotovení zakázky. Nejprve 

dojde k přenesení určené výrobní zakázky z podnikového informačního systému SAP 

do Hydry. Zde se zakázka inicializuje a otevře ve výrobním programu. Na základě 

údajů ze zakázky naplánuje vedoucí lisovny plastů celou výrobu. Nejdůležitějšími 

parametry zde jsou počet polotovarů/vyrobených kusů potřebných k dokončení zakázky 

a celkový čas zakázky. Poté se výroba spustí a dochází k samotné realizaci zakázky 

za pomoci operátorů a seřizovačů. Po dokončení správce systému vyhodnocuje výrobní 

data a zhotovuje z nich reporty, prezentované na poradách vedení. Nejdůležitějším 

parametrem je zde OEE (celková efektivnost zařízení). 
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Obrázek 16: Výrobní schéma (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9 Oblasti využití Hydry ve společnosti 

V této podkapitole se pokusíme podrobněji popsat konkrétní využití systému 

ve společnosti. K tomuto účelu využijeme konkrétní obrazové ukázky, na kterých lze 

přehledně znázornit veškerou funkcionalitu. 

 

4.9.1 Krátkodobé plánování výroby 

Při plánování výroby má vedoucí pracovník grafický přehled všech strojů. Ty jsou 

vyznačený na obrázku Plánování výroby v levé části i s příslušným číslem stroje. 

Z obrázku lze také vyčíst číslo dílu a číslo zakázky. 

V pravé straně obrázku jsou barevně označeny stavy zakázky, které mohou nabývat čtyř 

stupňů. 

 Zelená – zakázka probírá 

 Žlutá – přípravný čas 

 Modrá – uvolněná budoucí zakázka 

 Světlezelená – plánovaná zakázka ještě není uvolněna 

Stavy veškerých strojů jsou zobrazeny v závislosti na časové ose. 
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Obrázek 17: Plánování výroby (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Krátkodobé plánování výroby má na starost vedoucí lisovny plastů. Ten pro tento účel 

využívá data ze systému HYDRA. Ze systému si vyexportuje data do klasické tabulky 

v MS Excel, aby takto upravená data mohl prezentovat na poradách výroby. Příklad 

takového reportu můžeme vidět v tabulce Výrobní report, kam si vedoucí lisovny 

vyexportoval data jako je typ stroje, jeho stav, popis stavu, množství dílů. 
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Tabulka 5: Výrobní report 

 

Zdroj: interní materiály JOPP 

 

4.9.2 Kontrola zakázek 

Kontrolou zakázek rozumíme takový úkon vedoucího pracovníka (v tomto případě 

správce systému), kdy kontroluje shodu v datech hlášení obsluhy s výpočtem stroje. 

V případě neshody je úkolem vedoucího pracovníka zjistit příčinu rozdílu v počtech 

kusů.  

 

 Aufrag – číslo zakázky 

 Arbeitsplatz – číslo stroje 

 Personalmeldung – hlášení obsluhy 

 Auftrangsendmeldung – číslo počítané ze stroje 

 Gutmenge – počet dobrých kusů 

 Asschuss – počet zmetků 

 Person – osobní číslo (kdo na zakázce konkrétně pracuje) 
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Obrázek 18: Kontrola zakázek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.3 Kontrola prostojů 

Systém umožňuje grafické zobrazení jednotlivých prostojů v závislosti na čase. Vedoucí 

pracovník si z nabídky vybere konkrétní stroj a na časové ose zvolí požadovaný časový 

úsek. Jednotlivé prostoje jsou zobrazeny pod sebou. V souhrnu jsou pak uvedeny 

v jednom řádku, aby bylo patrné, co se dělo se strojem v průběhu času. V tomto grafu 

však chybí konkrétní časové údaje k jednotlivým prostojům. Tento problém řeší 

zobrazení sloupcového grafu prostojů, kde jsou jednotlivé prostoje také rozlišené 

a popsané a je k nim přidána tabulka udávající konkrétní časové údaje prostojů. 
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Graf 2: Kontrola prostojů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf 3: Prostoje s přesným časem (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.4 Kontrola dobrých kusů (zmetků) 

Na konci směny musí obsluha stroje zadat přesný počet zmetků. K těmto zmetkům poté 

v systému přiřadí z výběru konkrétní typ závady na dílu. Jelikož zpracovávaným 

materiálem je plast, může se jednat o různé spáleniny, bubliny, deformované díly 

a podobně. 
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Obrázek 19: Typy zmetků (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.5 Vyhodnocení OEE 

Jedná se o hlavní ekonomický nástroj sloužící k analýze výroby (celková efektivnost 

zařízení). Ve firmě jde o nejdůležitější údaje, projednávané s vedením na poradách. 

 

 Dostupnost = čas produkce/celkový čas, který je dostupný (dá se vyjmout 

například pauza) 

 Výkon = požadovaný cyklus/skutečný cyklus 

 Kvalita = dobré kusy/zmetky 

 

Velké rozdíly záleží na skutečnosti, zda se do dostupnosti započítává prostoj typu „Není 

zakázka“. V případě započtení tohoto typu prostoje celkové OEE klesá. Žádoucí je co 

nejvyšší číslo OEE (udávané v procentech). 

Rozmezí OEE od 0-100 %.  
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4.9.6 Přidělené pravomocí v systému Hydra 

V této podkapitole budou popsány pravomoci, které zaměstnanci firmy mají přiděleny 

při práci s výrobním programem Hydra. V hierarchii oddělení lisovny plastů se 

systémem Hydra pracují tyto skupiny zaměstnanců: operátoři, seřizovači, vedoucí, 

technolog lisovny plastů, správce systému. 

 

Operátor  

Do systému se může pouze přihlašovat nebo odhlašovat.  

Zadává počet dílů, dobrých i zmetkových. U zmetkových dílů vybere ze seznamu typ 

zmetku. 

Ke stroji se přihlašuje svým osobním číslem. Vyrobené díly jsou pak automaticky 

přiřazeny k pracovníkovi.  

 

Seřizovač  

Má stejné pravomoci jako operátor. Navíc může spravovat zakázky. To zahrnuje jejich 

zadávání nebo případné odhlášení/přerušení zakázky.  

 

Vedoucí lisovny plastů 

Tato pozice je jednou z nejdůležitějších při spravování systému. Disponuje základními 

pravomocemi jako jeho předchůdci (přihlašování, odhlašování, typ zmetku, počet 

zmetků, zakázky, správa zakázek). Dále může upravovat počet kusů, vyhodnocovat 

OEE (Overall equipment effectiveness = celková efektivnost zařízení). V neposlední 

řadě plánuje celou výrobu. To zahrnuje plánování počtu kusů potřebných k zakázce 

a celkového času zakázky.  

 

 Otevření výrobní zakázky v SAPu. Výrobní zakázka se přenese do Hydry. 

 Práce s grafickým plánováním v Hydře. Zakázky ke každému stroji jsou časově 

seřazené, lze je různě přesouvat, upravovat atd. 

 Denní export aktuálních výrobních dat z Hydry do Excelu, slouží jako přehledný 

podklad pro výrobní poradu. 

 Změna plánovaného času cyklu. 

 Změna násobnosti formy (kolik kusů se vyrobí v jednom cyklu). 
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Obrázek 20: Export výrobních dat z Hydry (Zdroj: interní materiály JOPP) 

 

 

Správce systému  

Tento pracovník je specifický tím, že má všeobecnou kontrolu nad výrobou. Sleduje, 

zda výroba probíhá v souladu s plánem, zda jsou plánované zakázky již ukončeny. Dále 

spravuje nastavení systému. To například zahrnuje správu prostojů, správu zaměstnanců 

pracujících se systémem. Přiřazuje tedy pracovníky do systému s přiřazeným ID 

(identifikační číslo). Stará se i o update systému. 

 

4.9.7 Přihlašování a odhlašování do systému ve výrobě 

Operátoři obsluhující stroje se do systému přihlašují pomocí čísla osobní karty. 

Po přihlášení se objeví nová obrazovka, kde v horní části je zobrazená přihlášená osoba. 

Pro návrat na úvodní obrazovku se seznamem zdrojů stačí stisknout tlačítko 

„Information schließen“. Při odhlašování se postupuje podobně jako při přihlašování 

do systému. 
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Obrázek 21: Přihlašování I. snímek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek 22: Přihlašování II. Snímek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.9.8 Hydra ve výrobě – řízení výroby z pohledu operátora 

Po osmihodinových směnách se střídá obsluha stroje. Ta, která končí směnu, se odhlásí 

automaticky. Obsluha začínající směnu se zhruba deset minut před začátkem směny 

přihlásí a je ve stavu před přihlášením, ve kterém čeká, než dojde k výměně obsluhy 

stroje automaticky. 
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Následující obrázek je pořízen z výrobního terminálu (All in one), z kterého operátoři 

mohou vyčíst základní data potřebná k obsluze stroje. Z terminálu lze vyčíst, o jaký 

stroj se jedná. Dalšími základními údaji jsou stav, délka, zmetek, cykly, dělení, 

odchylka, dokončení a další. 

 

 Požadovaný cyklus (kolik sekund trvá vylisovat jeden kus). Například pokud je 

uvedena jednička, značí to, že se v jedné formě lisuje jeden kus. 

 Istzyklus- skutečný cyklus 

 Stav – může nabývat dvou barevně rozlišených statusů, zeleného nebo 

červeného. Pokud je prostoj delší jak dvě minuty, stav se zobrazí červeně a je 

nutné zadat důvod přerušení. 

 Zmetky – obsluha si během dne zaznamenává zjištěné zmetky (na papír) 

a na konci směny je zadá do systému 

 Odchylka – odchylka od plánu udává, kolik má být v aktuální čas vyrobeno 

dobu. 

 Dokončení – na kolik procent je zakázka vyhotovena. 

 

 

Obrázek 23: Data z výrobního terminálu (Zdroj: vlastní zpracování) 



60 

 

4.9.9 Stav stroje 

Každý stroj je nastavený automaticky dle impulzu na status „produkce“. Pokud nechodí 

ze stroje impulzy déle než 2 minuty, vyskočí na terminálu hlášení pro zadání typu 

prostoje (proč nefunguje). Obsluha musí zadat důvod prostoje, jinak se hlášení nezbaví. 

Pokud se mezi tím výroba automaticky obnoví, Hydra samozřejmě počítá dobré kusy, 

ale obsluha dodatečně musí dopsat důvod prostoje. 

 

4.9.10 Typy prostoje stroje 

Při přerušení výroby na delší dobu než dvě minuty musí obsluha stroje do systému zadat 

typ prostoje stroje. Prostoje si sám definuje vedoucí lisovny a je s nimi dále pracováno 

při analýzách a reportech.  

Aktuálně jsou nadefinovány tyto prostoje: 

 Změna zakázky 

 Kurzzeitstörung - přestávka kratší než dvě minuty, generuje se automaticky, 

jelikož se střídá automaticky s produkcí (výroba stroje) 

 ALLG. STOERUNG - přestávka delší než dvě minuty (při kontrole stroje) 

 PAUSE/SCHICHTFREI - přednastavené přestávky na obědy, svačiny, svátky, 

víkendy 

 NICHT ZUGEORNET – stroj není obsazen 

 Oprava 

 Chybí operátor, seřizovač, materiál 

 Směnová přestávka 

 Není zakázka 

 Problém s kvalitou 

 Porucha formy, stroje, manipulátoru, periferie 

 Chybí obal 

 Údržba formy 

 Údržba stroje 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

5.1 Zjištěné nedostatky v MES systému Hydra 

Tato kapitola obsahuje přehled nedostatků u nejčastěji využívaných funkcionalit 

v systému rozebíraných výše. 

 

Krátkodobé plánování výroby 

 Systém Hydra v současnosti neumí zobrazit kapacitní problémy. Pokud se tedy 

probíhající zakázka prodlouží např. z důvodu nedodržení kvality, zelený sloupec 

se protáhne a všechny ostatní zakázky se posunou také. Ovšem pokud je 

k určitému datu dodáno určité množství zboží, Hydra nedokáže upozornit, že 

výroba není schopná toto množství vyrobit. 

 

Kontrola zakázek 

 Systém Hydra umožňuje zobrazovat zakázky pouze dle směny. Chybí možnost 

zobrazení zakázek zpracovávaných konkrétním vedoucím směny. Využití by zde 

bylo například při vyhodnocování zmetkovitosti. 

 

Vyhodnocení OEE 

 Průběh lze zobrazit za určité časové období, ale není možné porovnávat více 

časových úseků mezi sebou.  

 Při výpočtu OEE nelze zpětně měnit zadávané parametry. 

 

Kontrola prostojů 

 Tato část se jeví jako bezproblémová. 

 

Kontrola dobrých kusů (zmetků) 

 Tato část se jeví jako bezproblémová. 
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5.2 Návrhy ke zlepšení využití systému MES Hydra 

V této kapitole jsou diskutovány moduly ve společnosti prozatím neuplatňované. Je zde 

popsán jejich možný návrh využití ve společnosti. 

5.2.1 Plánování personálu 

Plánování lidských zdrojů prozatím ve společnosti řeší systém BDE (interní systém 

pro vedení práce). 

Tento modul nabízí efektivní plánování lidských zdrojů, sledování pracovní doby, řízení 

času a určování motivačních odměn. Zároveň také umožňuje kontrolovat pracovní 

programy, ukládá mzdové kalkulace související s výkonností pracovníků a v neposlední 

řadě kontroluje přístupy jednotlivých zaměstnanců do podniku i jeho jednotlivých 

provozů. 

Systém BDE, který pro podobné účely systém využívá, řeší pouze úkolování 

zaměstnanců. Pokud by společnost zvolila rozšíření modulů o plánování personálu, 

dosáhla by tak efektivnějších výsledků v těchto oblastech: 

 lepší shromažďování údajů o pracovní době 

 kvalitnější plánování personálu 

 lepší určování motivačních odměn 

 kontrola přístupu do podniku 

 

5.2.2 Řízení kvality 

Tuto oblast ve společnosti řeší systém Q-DAS, který je vyvinut pro řízení kvality. Opět 

se jeví jako nejvhodnější integrovat co nejvíce řešení a modulů pod jeden informační 

systém.  

MES systém Hydra má řízení kvality ve své nabídce. Jedná se o produkt HYDRACAQ, 

který může fungovat jako izolovaná aplikace nebo jako integrované řešení spolu 

s ostatními moduly. Mezi hlavní nabídku tohoto modulu patří plánování jednotlivých 

kritérií efektivity výroby a kontroly výrobků. Dále umožňuje sběr dat o pravidelných 

kontrolách. Je zde také možnost řízení reklamačních procesů, které lze registrovat, 

posuzovat a analyzovat. Nad celým reklamačním procesem má kontrolu manažer 

jakosti.  
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Mezi nejpodstatnější část tohoto modulu patří měření jakosti. Měření jakosti zahrnuje 

strukturované vedení záznamů a dohled nad testovacími zařízeními. 

V poslední řadě je zde možnost hodnocení dodavatelů. Tato část funguje na principu 

sběru dat od dodavatelů, následuje identifikace potencionálního dodavatele, vytvoření 

kritérií pro dodavatele a následné zpracování dat a výběr nejvhodnějšího dodavatele. 

Tento modul by tak zlepšil řízení těchto oblastí: 

 Lepší plánování kontrol 

 Jednoduší sběr dat o kontrolách 

 Lepší řízení reklamačního procesu 

 Objektivnější hodnocení dodavatelů 

 Efektivnější řízení systému měření jakosti 

 

5.2.3 Přehled spotřeby energie strojů 

Tento modul není příliš důležitý pro chod společnosti. Mohl by být však zajímavou 

zpětnou vazbou pro vedení firmy o nákladech na energie v nové výrobní hale lisovny 

plastů. Management společnosti by tak mohl sledovat energetickou vytíženost 

jednotlivých strojů. 

 

5.2.4 Skladový/logistický modul 

V MES systému Hydra lze všechny materiálové toky sledovat, plánovat a řídit, a to ve 

výrobě i například v meziskladech. Veškerý původ výrobků je možné sledovat 

a dokumentovat pomocí šarží a výrobních sérií. 

Celá logistika je řešena pomocí podnikového integrovaného systému SAP. Jedná se 

o rozsáhlou problematiku, kde by jakýkoliv zásah byl složitým procesem změny, proto 

lze doporučit logistiku a skladové zásobování v pravomoci systému SAP ponechat. 

 

5.3 Analýza rizik 

Kapitola analýza rizik se skládá z identifikace rizik, ohodnocení a návrhu snížení rizik. 

V závěru je vložena mapa rizik. 
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5.3.1 Identifikace rizik 

 

Tabulka 6: Identifikace rizik 

Poř. číslo Hrozba Scénář 

1 Nedostatek financí za opravu chyb 
Vedení nebude chtít změny 

financovat 

2 
Nedostatek financí na zakoupení nových 

modulů 

Vedení nebude chtít změny 

financovat 

3 Změna vedení 
Nečekané přerušení 

optimalizace 

4 Nedostatečná technická podpora 
Může vést k zastavení 

optimalizace 

5 Nesoulad s celopodnikovými záměry 
Optimalizace se nebude 

realizovat 

6 Nesprávné proškolení zaměstnanců 
Nesprávné použití systému, 

špatné vyhodnocování dat 

7 Přerušení dodávky elektřiny Přerušení chodu systému 

8 Provozní chyby 
Nesprávné použití, 

nedostatečné znalosti 

9 Nesprávné odstranění chyb v systému Další náklady na opravu 

10 Nevhodný výběr modulů 
Zhoršení efektivnosti 

výroby 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.2 Ohodnocení rizik 

Nejprve si stanovíme klasifikační stupnice, dle kterých ohodnotíme pravděpodobnost 

a tvrdost dopadu jednotlivých hrozeb.  

Určíme si tedy pravděpodobnost, s jakou by mohla hrozba nastat a poté i její dopad. 
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Tabulka 7: Pravděpodobnost rizika 

Pravděpodobnost Hodnota 

Velmi nízká 1 

Nízká 2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Velmi vysoká 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8: Dopad rizika 

Dopad Hodnota 

Velmi nízký 1 

Nízký 2 

Střední 3 

Vysoký 4 

Velmi vysoký 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pravděpodobnosti rizika a jeho následného dopadu na optimalizaci systému Hydra 

získáme po jejich vynásobení výslednou hodnotu rizika. 

 

 Běžná hodnota rizika – dá se krýt běžným příjmem (aktivy) 

 Důležitá – když nastane, nedojde k bankrotu, ale nastalá situace bude mít 

podstatné následky 

 Kritická – může vyvolat v nejhorším případě i bankrot (možnost řešit půjčkou) 
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Tabulka 9: Hodnota rizika 

Hodnota 

rizika 

Pravděpodobnost 

1 2 3 4 5 
D

o
p

a
d

 

1 Běžná Běžná Běžná Důležitá Kritická 

2 Běžná Běžná Běžná Důležitá Kritická 

3 Běžná Běžná Důležitá Důležitá Kritická 

4 Důležitá Důležitá Důležitá Kritická Kritická 

5 Kritická Kritická Kritická Kritická Kritická 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 10: Analýza rizik 

Poř. 

číslo 
Hrozba Scénář P D 

Hodnota 

rizika 

1 
Nedostatek financí za opravu 

chyb 

Vedení nebude chtít změny 

financovat 
4 4 Kritická 

2 
Nedostatek financí na 

zakoupení modulů 

Vedení nebude chtít změny 

financovat 
4 3 Důležitá 

3 Změna vedení Nečekané přerušení optimalizace 1 4 Důležitá 

4 
Nedostatečná technická 

podpora 
Může vést k zastavení optimalizace 3 3 Důležitá 

5 
Nesoulad s celopodnikovými 

záměry 
Optimalizace se nebude realizovat 3 2 Běžná 

6 
Nesprávné proškolení 

zaměstnanců 

Nesprávné použití systému, špatné 

vyhodnocování dat 
2 4 Důležitá 

7 Přerušení dodávky elektřiny Přerušení chodu systému 2 5 Kritická 

8 Provozní chyby 
Nesprávné použití, nedostatečné 

znalosti 
3 4 Důležitá 

9 
Nesprávné odstranění chyb 

v systému 
Další náklady na opravu 3 5 Kritická 

10 Nevhodný výběr modulů Zhoršení efektivnosti výroby 2 3 Běžná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.3 Riziková politika 

Z tabulky rizik musíme vyhodnotit, zda je možné k rizikům navrhnou vhodná opatření, 

tak abychom jejich hodnotu snížili. A to buď pravděpodobnost, nebo dopad.  
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Tabulka 11: Návrh opatření 

Poř. 

číslo 
Návrh na opatření Nová P Nový D 

Nová hod. 

r. 

1 
Rozložení nákladů mezi více 

závodů společnosti  
3 2 Běžná 

2 
Rozložení nákladů mezi více 

závodů společnosti 
3 2 Běžná 

3 Těžko ovlivnitelné  1 4 Kritická 

4 
Předejít analýzou 

optimalizace 
3 2 Běžná 

6 
Ve fázi testování prověřit 

proškolení zaměstnanců 
2 2 Běžná 

7 Naftový generátor  2 3 Běžná 

8 
Správné proškolení 

zaměstnanců 
3 2 Běžná 

9 
Ve fázi testování odhalit a 

opravit 
3 3 Důležitá 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy rizik vyplývá, že optimalizace má svá rizika. Po aplikaci opatření na kritická 

a důležitá rizika se podařilo většinu rizik snížit na přijatelnou hodnotu. Jediným 

rizikem, které je těžko ovlivnitelné a zůstalo v kritické hodnotě, je změna vedení. 

 



68 

 

5.3.4 Mapa rizik 

 

Graf 4: Mapa rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

5.4 Časový harmonogram změny 

Pro výpočet odhadovaného času byl použit tento vzorec:  
6

4 bma
Te
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Tabulka 12: Časový harmonogram 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro tvorbu síťového diagramu změny jsme využili následující převodní tabulku: 

 

Tabulka 13: Převodní tabulka 

Nejdříve možný začátek 

(ZM) = KM předchůdce 

Rezerva celková  

(RC) = ZP - ZM 

Nejdříve možný konec (KM) 

= ZM + doba trvání 

Doba trvání Název činnosti 

Nejpozději přípustný začátek 

(ZP) = KP – doba trvání 

Rezerva volná (RV) = ZM 

následníka – KM činnosti 

Nejpozději přípustný konec 

(KP) = ZP následníka 

Zdroj: vlastni zpracování 
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Graf 5: Síťový diagram změny PERT (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Ze síťového grafu lze vyčíst činnosti, které leží na kritické cestě.  

Jedná se o tyto činnosti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N, O, Q, R. Provedl jsem 

kontrolu a sečetl doby trvání. Výsledná doba trvání se shoduje s nejpozději přípustným 

koncem poslední činnosti. 

Činnosti J, M a P na kritické cestě neleží. 
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5.5 Přínos návrhů a ekonomické zhodnocení návrhů 

V návrhové části byly zjištěny chyby neohrožující samotnou výrobu ani její řízení, ale 

jejich odstranění by vedlo k efektivnějšímu využití získávaných výrobních dat. Všechny 

systémové chyby byly konzultovány se správcem MES systému Hydra. 

 

Návrhová část se dále zabývá možným využitím zbylých modulů MES systému. 

Z návrhu vyplývá, že zakoupením modulů určených pro plánování personálu a řízení 

kvality by došlo ke snížení počtu využívaných informačních systému a také zlepšení 

řízení a plánování těchto oblastí. 

 

5.5.1 Náklady na realizaci optimalizace 

V určení nákladů vycházím z časového harmonogramu změny, kde jsou rozepsány 

jednotlivé činnosti. 

 

Činnost Cena 

------------------------------------------------------------------------ 

Zahájení 0 Kč 

Analýza optimalizace 3 000 Kč 

Analýza zdrojů 2 000 Kč 

Vytvoření návrhu optimalizace 3 000 Kč 

Stanovení odpovědností 1 000 Kč 

Analýza rizik 2 000 Kč 

Odsouhlasení projektu 0 Kč 

Příprava rozpočtu 2 000 Kč 

Schválení rozpočtu 0 Kč 

Jednání s dodavatelskou firmou 2 000 Kč 

Realizace nové SLA smlouvy 2 000 Kč 

Doprogramování řešení chyb 30 000 Kč 

Doprogramování nových modulů 60 000 Kč 

Schválení funkčnosti vedením 0 Kč 

Implementace do systému 10 000 Kč 

Školení pracovníků 5 000 Kč 
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Testování funkčnosti 5 000 Kč 

Vyhodnocení celého projektu 0 Kč 

--------------------------------------------------------------------------- 

Celkem 127 000 Kč 

 

5.5.2 Přínosy návrhu 

Zavedení výrobního informačního systému do společnosti JOPP bylo důležitým krokem 

pro řízení a monitorování výroby. Mezi hlavními přínosy optimalizace výrobního 

systému patří odstranění zjištěných nedostatků u nejčastěji využívaných funkcionalit. 

 

Dále z analýzy vyplynulo možné využití modulů pro plánování personálu a řízení 

kvality. Implementace těchto modulů povede k  efektivnějšímu využití zdrojů a zlepšení 

plánování procesů. Zároveň vidíme velkou výhodu ve snížení počtu informačních 

systémů a rozšíření stávajícího výrobního systému Hydra.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval analýzou a následnou optimalizací výrobního 

systému MES Hydra ve společnosti JOPP. Vypracovali jsme analytickou část, ve které 

jsme na společnosti JOPP použili různé analytické modely.  

 

Výrobní systém Hydra je nasazen v nové části společnosti a to v lisovně plastů. 

V kapitole analýza problému je podrobně rozebrán výrobní systém MES Hydra. 

Následně jsou popsány nejdůležitější oblasti užití tohoto systému ve společnosti.  

 

Jedním z cílů diplomové práce bylo předložení vlastního návrhu řešení optimalizace 

systému Hydra. V páté kapitole jsou tedy rozepsány čtyři oblasti, ve kterých by mohl 

výrobní systém nalézt další využití. Jedná se o plánování personálu, řízení kvality, 

přehled spotřeby energie a skladový/logistický modul. Z těchto oblastí by připadaly 

v úvahu moduly plánování personálu a řízení kvality. V této kapitole jsou také uvedeny 

zjištěné nedostatky v systému Hydra, které byly objeveny v průběhu analýzy systému. 

 

V poslední části práce je vypracováno ekonomické zhodnocení návrhu a jeho přínosy. 

Mezi hlavní přínosy patří snížení počtu informačních systémů ve společnosti 

a efektivnější řízení výroby.  
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