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Abstrakt 

Práce je zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale 

společnosti TOS KUŘIM – OS. a.s. Pomocí štíhlého prvku value stream mapping je 

z analyzován tok hodnot současného stavu vybraného výrobního procesu. Na základě 

mapování jsou nalezena úzká místa ve výrobním procesu. Následně jsou navržena 

opatření pro zeštíhlení procesu, vedoucí ke zvýšení efektivnosti výroby. Práce je 

zaměřena na zvyšování hodnoty pro zákazníka a snižování plýtvání ve výrobě. 

 

Klíčová slova 

výroba, štíhlá výroba, procesní řízení, optimalizace, mapování toku hodnot 

 

Abstract 

The intent of this thesis is to design a lean production process for a manufacturing plant 

owned by TOS KUŘIM - OS. a.s. The manufacturing process is analyzed using the value 

stream mapping method. The method is used to identify inefficient steps in the production 

process. Furthermore, the thesis offers solutions to the recognized problems, aiming to 

increase added value and minimize waste. 

 

Keywords 

manufactoring, lean production, proces management, optimalization, value stream 

mapping 
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Úvod 

 

Současný zákaznický trend je ve většině odvětví je téměř totožný. Zákazník požaduje co 

možná nejvyšší možnou kvalitu za přijatelnou cenu. Podniky na tento trend musí 

reagovat, a proto je velmi důležité, aby dokázaly najít rovnováhu mezi požadovanou 

kvalitou a cenou. Dalším nepříznivým aspektem, kterému je nutno čelit je rostoucí 

konkurence, a to nejen ve smyslu množstevní hrozby ale také technologické, především 

pokroku digitalizace. Díky optimalizaci výroby může podnik může podnik snížit své 

náklady, ale zároveň dosáhnout požadované kvality – jakosti. 

Princip štíhlé výroby je primárně zaměřen na plynulost výrobního toku. Jednotlivé 

výrobní procesy jsou vnímány komplexně jako jeden nepřetržitý a na sebe přímo 

navazující hodnotový tok. 

Předmětem diplomové práce je návrh optimalizace materiálových toků s ohledem na 

odstranění postojů směrem k zavedení štíhlého výrobního procesu. Tato optimalizace je 

aplikována na výrobní společnost TOS KUŘIM – OS, a.s., která se zaměřuje primárně na 

strojírenství.  

Tato práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou teoretická východiska pro 

celou práci, následuje představení vybrané společnosti, která je následně analyzována z 

hlediska oborového okolí, vnějšího okolí a vnitřního prostředí. Poté přichází ke slovu již 

praktická část, která se zprvu věnuje analýze současného stavu výrobního procesu ve 

vybraném úseku výroby a poté sestavení návrhu vybraného úseku výroby k dosažení 

optimalizace materiálových toků. Závěrem práce jsou uvedeny podmínky realizace a 

celkové přínosy práce.  
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 Cíl práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh optimalizace materiálových toků s ohledem na 

odstranění prostojů k zavedení štíhlého procesu ve výrobní společnosti TOS KUŘIM – 

OS, a.s. Jinak řečeno, tato práce byla zaměřena na sledování materiálového toku a za 

pomoci štíhlého prvku výroby, optimalizovat výrobní proces ve výrobní hale. 

Zavedení prvku štíhlé výroby do výrobního procesu povede k zabezpečení činnosti, které 

nepřinášejí hodnotu k výstupu a v konečném důsledku ke zvýšení hodnoty pro zákazníka 

za pomoci zkrácení času výroby, redukci plýtvání a zvýšení produktivity práce. Dalším 

důležitým bodem je minimalizace nákladů ve výrobním procesu a s tím spojené skladové 

zásoby. Cílem této práce je tedy nalézt ideální řešení, která povedou k zavedení štíhlého 

výrobního procesu ve společnosti. Aby bylo možno dosáhnout hlavního cíle práce, byly 

stanoveny tyto dílčí cíle. 

Dílčí cíle diplomové práce: 

• Popis podnikání ve vybrané výrobní organizaci. 

• Analýza společnosti. 

• Vyhodnocení teoretických přístupů ke štíhlé výrobě. 

• Analýza současného stavu výrobního procesu ve vybraném úseku výroby. 

• Vyhodnocení závěru analýz a identifikace úzkých míst ve výrobě. 

• Sestavení návrhu vybraného úseku výroby k dosažení optimalizace 

materiálových toků. 

• Podmínky realizace a přínosy řešení 
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 Teoretická východiska práce 

2.1.  Úvod do problematiky 

 

V této části se autor věnuje teoretickým východiskům celé práce. Pro pochopení významu 

štíhlé výroby a optimalizaci materiálových toků v rámci řízení výroby je nejprve nutno 

poskytnut obecný popis jednotlivých disciplín, kterým se tato práce věnuje. Počínaje 

procesy a jejich řízením, výrobou, štíhlou výrobou až po základní nástroje metodologie 

Lean Managementu. Taktéž jsou v této kapitole zmíněny další teoretické přístupy, které 

jsou následně použity v praktické části. 

 

2.2.  Procesy a jejich řízení 

 

2.2.1. Definice procesu 

Proces a procesní řízení lze definovat mnoha způsoby, některé jsou přesné jiné zavádějící. 

Poznatky z oblasti procesní řízení se neustále rozšiřují, tudíž je velmi obtížné zvolit 

vhodnou definici. Za vhodnou obecnou definici podnikového procesu považuji tento 

obrázek. 

Obrázek 1: Základní schéma podnikového procesu (Zdroj: převzato z 1) 

 

2.2.2. Proces 

„Je to množina vzájemně propojených činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby 

zdrojů v regulovaných podmínkách“ (Zdroj 2, s 28). 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 

které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou (podnikový proces) 

nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají 
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materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je produkt, který má 

hodnotu pro externího nebo interního zákazníka“ (3, s. 29).  

 

2.2.3.  Procesní řízení 

„Řízení procesu je činnost, která využívá znalostí, schopností, metod, nástrojů a systémů 

k tomu, aby identifikovala, popisovala, měřila, řídila, hodnotila a zlepšovala procesy se 

záměrem efektivního pokrytí potřeb zákazníka procesu“ (4, s. 18). 

 

„Procesní řízení představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění 

maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, 

které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle (3, s. 30).“ 

Základním pilířem procesního řízení je co nejefektivnější fungovaní podnikových 

procesů. Existuje spoustu ukazatelů, kterými je možno měřit účinnost procesů, která je 

poskytována zákazníkům. Tato metrika nelze použít obecně na každý proces, ale pro naše 

potřeby bude dostačovat výběr následujících skupin ukazatelů. 

• Zákazníkem vnímaná kvalita 

• Poskytované služby zákazníkům 

• Náklady 

• Časové parametry dodávky 

Tyto metriky, založené na hodnotě pro zákazníka, jsou důležité zejména pro řízení, 

kontrolování a následné zlepšování procesů (5). 

 

2.2.4.  Přínosy procesního řízení 

Každý proces neobsahuje jen vstupy a výstupy, ale jsou to i činnosti lidí, strojů a nástrojů. 

Zlepšováním jednotlivých částí řetězce dosáhneme vyšší úrovně celého procesu a tím 

dosáhneme vyšší úrovně výstupu. 

Správná implementace a neustále zlepšování procesního řízení zajišťuje nejvyšší možnou 

výkonnost v současném i budoucím období. Procesní řízení je vhodnou filozofií řízení ve 
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všech odvětvích. Michael Hammer k tomu dodává: „Jakýkoli proces je lepší než žádný 

proces. Dobrý proces je lepší než špatný proces. A dokonce i dobrý proces může být 

vylepšen (3).“ 

 

2.2.5.  Typy procesů 

Jednotlivé procesy mají rozdílné účely, některé vytvářejí výstup pro konkrétní jeden 

výrobek, jiné slouží všem ostatním, tudíž má každý proces svoji hodnotu. Na základě 

stanovených cílů a skupiny zákazníků procesů lze procesy v podniku rozdělit na 

(ŠIMONOVÁ, 2009, str. 52): 

• Hlavní procesy 

• Řídící procesy 

• Vedlejší procesy 

• Sdílené procesy 

• Podpůrné procesy 

 

2.2.6. Vlastnosti procesu 

Cíl procesu 

Každý proces musí svůj mít definovaný cíl. Cíl procesu musí být v souladu se strategií a 

cíli organizace. Proces naplňuje vlastní účel a tím přispívá k dosažení celkových cílů 

organizace tedy vize (6). 

Ohraničení procesu 

Proces musí mít přesně vymezený počátek a ukončení, musí mít určenou strukturu 

(podprocesů anebo činností), kooperace a musí být zřejmá návaznost na další procesy. 

Výstup předcházejícího procesu musí být totožné se vstupem do následujícího procesu 

(6). 

 

Osoby v procesu 

• Vlastník 
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Každý proces má svého vlastníka. Vlastník je zodpovědný za výsledný výstup, 

monitoring, vyhodnocování výsledků procesu a řeší problémy spjaté s procesem (6). 

• Zákazník 

Je osoba, pro kterou je výstup procesu určen. Zákazník rozhoduje o vlastnostech výstupu 

a poskytuje velmi nezbytnou zpětnou vazbu (6). 

• Dodavatel 

Dodavatel je osoba, která zabezpečuje vstupy, jak hmotné, tak nehmotné (6). 

 

2.2.7.  Zlepšování procesu 

„Výsledkem zlepšování procesů je omezení či úplné odstranění plýtvání v procesech. 

Zavedení trvalého zlepšování se stává východiskem pro udržení životaschopnosti a 

zlepšení konkurenční pozice podniku (7). 

V době, kdy je nabídka vysoko nad poptávkou, je pro každou firmu naprostou 

samozřejmostí zlepšovat se ve všech možných oblastech. Zlepšení jednotlivých procesů 

je jasnou volbou. Pokud podnik pochopí správně svoje procesy, začne je efektivně měřit 

je na správné cestě pro zvýšení efektivity výroby (1).    

 

Průběžné zlepšování procesu dle (1, s. 13) 

• Popis současného stavu procesu 

• Stanovení sledovaných metrik 

• Sledování provozu procesu 

• Měření provozu procesu 

• Návrh implementace zlepšení 

 

 

2.3. Výroba 
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Výrobu je možno definovat, jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků 

a služeb, které následně procházejí spotřebou. Za statky můžeme označit fyzické 

komodity, to znamená věci vyráběné za účelem spotřeby či směny. Tyto statky také 

přispívají k ekonomickému uspokojování potřeb. Služby jsou považovány za úkony, po 

nichž existuje poptávka. Jsou někdy označovány jako nehmotné statky (9). 

Výrobní faktory, které jsou používány v procesu výroby je možno rozčlenit následovně: 

• Práce 

• Půda  

• Kapitál 

• Informace (9). 

 

2.3.1. Struktura výrobního procesu 

Obecně můžeme strukturu výrobního procesu rozdělit jak z pohledu věcného a časového 

hlediska, tak i z pohledu prostorové struktury výrobního procesu. Záleží ovšem na 

konkrétních možnostech dané organizace a jejím stylu řízení. 

Věcné hledisko výrobního procesu 

Věcné hledisko výrobního procesu je možno rozlišit na výrobní profil, který je určen dle 

výrobní kapacity a výrobní program, který je souhrnem všech výrobků, vyráběných a 

nabízených na trzích (9). 

Časové hledisko výrobního procesu 

Jedním z nejdůležitějších aspektů ve výrobě je čas. Z toho důvodu je nutné rozlišovat 

jednotlivé časy, které působí během výroby a mohou nepříznivě ovlivnit její délku. 

Jednotlivé časy můžeme rozlišit na: 

 

• Časové uspořádání výrobního procesu – Spočívá ve stanovení jednotlivých 

operací a jejich posloupnosti. Zde je také důležité stanovit předpokládané termín 

realizace operací na pracovištích.  

 

• Výrobní a dopravní dávky – Je nejčastěji využíváno ve strojírenské oblasti, kdy 

termín výrobní dávky znamená, že skupina součástí se zadává do výroby 
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společně. Výrobní dávky se mohou dělit na dopravní dávky, což představuje 

skupiny součástí dopravovaných mezi operacemi najednou.  

 

• Průběžné doby výroby – Znamená čas, který je stanoven pro určitou část 

výrobního procesu.  

 

• Směnnosti – Udává v kolika pracovních směnách pracovního dne je výroba 

uskutečňována. Tento termín je důležitý v řízení výroby z důvodů dosahování 

maximálního využití výrobních kapacit, a to za pomocí co nejvyššího využití 

směnnosti.  

 

• Využití výrobních kapacit – Cílem je maximálně využít disponibilních kapacit.  

 

• Prostoje pracovišť – Jedná se o časové intervaly, ve kterých jednotlivá 

pracoviště nepracují z nějakých důvodů. Nejčastější příčinou je nedostatek práce. 

Prostoje mohou být i výsledkem špatného řízení výroby neboli špatným 

naplánováním vrcholového managementu.  

 

• Rozpracované výroby – Jedná se o nedokončenou výrobu, která je měřena 

peněžním vyjádřením hodnoty výrobních zdrojů vázaných v procesu výroby. 

Cílem je její minimalizace při zachování určitých rezerv, které podnik potřebuje 

pro zajištění stability výrobního systému (9).  

 

Hledisko z pohledu prostorového a organizačního uspořádání výrobního procesu 

Z ohledu prostorového a organizačního uspořádání je nutné řešit dva navzájem působící 

aspekty. Konkrétně se jedna o materiálové toky a rozmístění pracovišť. Důležité je brát 

ohled především na rychlost, vzdálenost a plynulost celé výroby, na kterou se primárně 

zaměřuje tato práce. Pracoviště můžeme rozdělit, z prostorového hlediska na 
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individuální, skupinové a pohyblivé. V této práci jsou následně podrobně rozepsány 

skupinové pracoviště (9). 

Způsoby rozmístění pracovišť:  

Předmětné rozmístění - orientace na výrobek a vytváření menších výrobních jednotek 

pro kompletní zpracování části výrobku ne výrobku celého. Nutná je zde analýza 

výrobního sortimentu, je možné výrazně zjednodušit řízení na výrobní úrovni, ale vzniká 

zde problém, jak využít výrobní základnu a její kapacitu, jestliže se změní výrobní 

program (10). 

 

Technologické rozmístění - orientace na výrobní proces, kde se výrobní operace sloučí 

podle příbuznosti (montáž v montážní dílně, apod….), nevýhody: složité plánování a 

řízení výroby, náročná příprava a manipulace, hromadění zásob, dlouhé průběžné časy, 

špatná identifikace chyb (10). 

 

2.3.2. Základy řízení výroby 

Obecně můžeme chápat základy řízení výroby jako působení zaměstnanců na výrobní 

systémy, jejichž cílem je udržovat optimální fungování výrobních systémů. V současné 

době rozlišujeme primárně analytický a komplexní přístup (11). 

Za klíčové aktivity při řízení výroby jsou považovány tyto aktivity:  

• Plánování výroby  

• Řízení výrobních zakázek  

• Řízení a evidence výroby  

• Řízení kooperací  

• Řízení mezioperačních kontrol (12).  

2.3.3. Typy výroby 

Další možné hledisko pro organizační uspořádání je počet druhů vyráběných produktů a 

jejich množství. Z hlediska rozsahu sortimentu a objemu výroby můžeme rozlišit tyto 

typy výroby: 

• Kusová, 

• Sériová, 
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• Hromadná, 

• Projektová (11).  

  

2.4.  Štíhlá výroba 

 

2.4.1. Historie a koncepce 

Štíhlou výrobu a její řízení je možno chápat jako komplexní systém, kdy podnik jako 

celek ve všech oblastech uplatňuje zásady štíhlosti neboli lean. Komplexnost systému 

umožňuje rozšiřování jeho využití nejenom z oblasti výrobní do dalších podnikových 

oblastí, ale může být využit i v podnicích nevýrobního typu. Koncept štíhlé výroby je 

výrazně orientovaný na zákazníka. Proto principy lean managementu našly a dále nachází 

své uplatnění i v oblasti služeb, v rámci různých finančních institucí nebo například v 

nemocnicích, kde se díky nim zlepšuje tok pacientů, efektivněji se využívají operační sály 

atd (19). 

Vznik štíhlé výroby 

Lean management neboli štíhlá výroba je koncept, mající prapůvod již ve výrobním 

systému zavedeném v továrnách Henryho Forda. I když měl tento výrobní systém značná 

omezení, zejména z hlediska možnosti flexibility výroby, změnil zažité pohledy na 

výrobu. Zavedení výroby na montážních linkách, které respektovalo plynulost 

výrobního toku a standardizace výroby. To vše můžeme pozorovat v moderních 

výrobních podnicích, které mají zásady štíhlé výroby implementovány (19). 

Toyota Production Systém 

Přesto je však většinou uváděno, že štíhlá výroba pochází z Japonska. Velká část 

standardně používaného pojmosloví se zažila právě v japonštině. Štíhlá výroba bývá 

nejvíce spojována se společností Toyota, v níž se vyvinul výrobní systém známý jako 

Toyota Production Systém (TPS). Ten se stal velmi úspěšným a z Japonska se poté 

rozšířil do USA, kde jej nejdříve hojně začaly využívat automobilky a výrobní podniky s 

masovou výrobou. V průběhu následujících let metody štíhlé výroby pronikly i do dalších 

oblastí a také do podniků menší velikosti. Výrobní systém společnosti Toyota bývá 

znázorňován pomocí obrázku domu, stojícího na dvou pilířích. Jedním z nich je JIT (Just-

in-time), druhým Jidoka. Jirásek upozorňuje, že překlad pojmu není zcela přesný, v 
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češtině by lean znamenalo spíše „libový“ nebo „hubený“. Bývá používáno také pojmu 

lean production nebo obecněji lean manufacturing (18). 

. 

2.4.2. Principy Lean managementu (štíhlé výroby) 

 

„Lean je sdružením principů a metod, jež se zaměřují na identifikaci a eliminaci činností, 

které nepřinášejí žádnou hodnotu při vytváření výrobků nebo služeb, jenž mají sloužit 

zákazníkům procesu.“ (4, s. 32). 

Všeobecně užívané principy LEAN 

• Určení hodnoty z pohledu zákazníka – Hodnotu můžeme vnímat jako výrobek 

či službu, která zahrnuje určitou potřebu zákazníka a je mu poskytnuta v daném 

čase a za cenu, jež odpovídá jeho představám.  

• Zjištění činností, které se podílejí na postupném vytváření hodnot – Proces je 

dán kroky, které se na tvorbě hodnoty odrážejí od počátku výrobku, a to od jeho 

navržení až po předání zákazníkovi, od objednávky k dodávce, a od materiálu, z 

něhož má být výrobek vyroben, až po jeho finální verzi.  

 

 

• Uvedení procesů do pohybu – Jednotlivé procesy prochází organizacemi, aniž 

by respektovaly pravidla dřívějších hierarchických struktur, mnohdy překračují 

hranice jednotlivých podniků s hlubokou vazbou subdodavatelských procesů a 

zákaznických procesů. Tímto umožňují každému účastníkovi, aby tvořil hodnotu.  

 

• Řízení potřebami zákazníka – Procesy jsou řízeny podle potřeby dodávky či 

služby podle zákazníka. Vyrábí se podle zákazníkových potřeb dle jeho představ 

a dle něj určeného času. Tímto přístupem je nahrazeno skladování a snaha prodat, 

co je právě na skladě.  
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• Snaha o dosažení dokonalosti – Každý podnik se snaží dosáhnout dokonalosti, 

v které vidí uspokojit potřeby zákazníka.  

 

• Filozofický přístup – Tento přístup je prosazován managementem podniku za 

pomocí dlouhodobých strategických úkolů.  

 

• Proces nositele kvality – Podniky se zaměřují na správné navržení výroby, aby 

dosahovaly požadované jakosti.  

 

 

• Vyhledávání jednotlivců – Tito jednotlivci zajišťují vyšší kvalitu a nižší náklady. 

Za podpory jejich rozvoje a aktivního přístupu se snaží ovlivnit běh výroby, která 

se týká jejich výrobku (4).  

2.4.3. Strategický koncept řízení štíhlé výroby 

 

Koncept štíhlé výroby spočívá ve výrobě, která pružně reaguje na požadavky zákazníků 

a poptávku, která je řízena decentralizovaně. Koncept je realizován prostřednictvím 

flexibilních pracovních týmů, při malé hloubce výroby, to znamená při nízkém počtu na 

sebe navazujících výrobních stupňů. 

Každý zaměstnanec má vysokou odpovědnost za kvalitu a průběh výroby. Dále každý 

pracovník má právo při zjištění chyby výrobu přerušit. Řízení štíhlé výroby je 

orientováno na maximální uspokojení potřeb zákazníků, což je opak principu hromadné 

výroby (13). 

Principy konceptu štíhlé výroby: 

• Plánovací princip pull 

• Princip zamezení plýtvání a optimalizace hodnotového řetězce 

• Princip nepřetržitosti 

• Princip zaměření na podstatné aktivity a klíčové schopnosti (13). 
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2.4.4. Štíhlá synchronizace 

 

Synchronizace znamená, že tok produktů a služeb vždy přináší přesně to, co zákazníci 

chtějí (především preferují dokonalou kvalitu), v přesném množství (ani příliš mnoho, ani 

příliš málo), přesnou potřebu dodání (ne příliš brzy nebo příliš pozdě), a přesně tam, kde 

to potřebují (nikoliv na nesprávném místě). Štíhlá synchronizace je to vše za nejnižší 

možnou cenu. To má za následek plynulost a efektivnost materiálových a informačních 

toků (14). 

 

2.5.  Základní nástroje metodologie Lean Managementu 

 

2.5.1. Kaizen 

 

Tento přístup je možné přeložit, jako neustálé zlepšování se a zdokonalování se. Toto 

zlepšování se a zdokonalování se týká všech oblastí, a to včetně dělníků a manažerů. 

Podkladem pro filozofii Kaizenu je náš způsob života, a to nejen pracovního, ale i 

společenského nebo domácího, a ten si zaslouží neustálé zdokonalování (13). 

Základní principy systému Kaizen: 

• Zaměřit se na zlepšení, která pocházejí z lokálních znalostí a zkušeností lidí ve 

výrobě. 

• Zapojit pracovníky do zlepšovacího procesu. Tím budou pracovníci motivování, 

budou mít pocit sounáležitosti, což vede k seberealizaci a následnému uspokojení 

z práce. Zapojení pracovníků vede k rozvoji jejich schopností a dovedností. 

Nejedná se o byroratické zlepšovatelské hnutí, ale o firemní kulturu a atmosféru 

ve firmě. 

• V případě změny ve firmě se zaměřit spíše na názory svých zaměstnanců ve firmě 

než na externí konzultanty. 

• Zaměstnanci ve výrobě by se měli angažovat a hledat možnosti, jak práci 

zvládnout rychleji, jak být efektivnější a levnější. Samozřejmě je důležité je za 

tuto snahu řádně odměnit, což je pro většinu zaměstnanců největší motivace. 
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• Jedná se o filozofii vnitřní nespokojenosti, a proto je důležitá snaha ke zlepšování 

současné situace (9). 

 

2.5.2. Princip tahu a tlaku 

 

Princip tahu (Pull system) 

Princip tahu v rámci Lean managementu znamená dovolit cílovému zákazníkovi, aby 

svoji poptávku diktoval, kdy má být předmět dodán, doplněn do skladu a aby byl vyroben 

tehdy, kde je požadován. Systém tahu umožňuje proces řízení prostřednictvím poptávky 

a eliminování nadměrného hromadění zásob, a tím snižuje skladovací náklady (4). 

Princip tlaku (Push system) 

Princip tlaku je založen na principu výroby na základě prognóz nebo předpokládaných 

prodejů zákazníkům. Podnik „tlačí“ zásoby na trh v očekávání jejich prodeje (15). 

 

2.5.3. JIT – Just-in-time 

 

Systém JIT je založen na třech principech: 

• Základním principem je hotovost, přepravnost, připravovat suroviny, díly 

komponenty a produkty, a to v takovém čase, kdy je to potřeba. 

• Využití JIT vede k zajištění plynulosti toku materiálu a informací, dále zvyšuje 

transparentnost a disciplinovanost přepravců, spotřebitelů a dodavatelů. 

• Při využití předešlých dvou principů je zajištěno snížení nákladů celkového 

procesu (16). 

Just-in-time je založen na sladění procesů a zdrojů mezi odběrateli a dodavateli. Je 

zapotřebí, aby odběratel obdržel zboží, které požaduje, včas, v potřebné kvalitě, v obalu, 

označené, v přesném množství na potřebném místě, i včetně dokumentace. Pokud 

dodavatel akceptuje potřeby stanovené odběratelem a je ochotný se přizpůsobit jeho 

požadavkům, pak není nutné, aby zboží bylo dodáno ve velkém předstihu, než je potřeba 
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v příslušných procesech. Výsledkem je, že zákazníci příslušného odběratele jsou 

uspokojeni za kratší dobu, a tím se snižují náklady (17). 

 

2.5.4. Kanban 

 

Systém kanban je jedním ze základních představitelů tahového principu. Slouží jako 

nástroj jemného vyladění výroby i propojení jednotlivých procesů. Taichi Ohno jej zavedl 

ve výrobním závodu Toyoty již v roce 1953 pod názve Toyota Production Systém (39). 

Kanban můžeme označit za systém, který napomáhá k optimalizaci materiálového a 

informačního toku ve výrobním procesu. V podstatě se jedná o systém karet (kanban = 

karta), které shrnují údaje o tom, co a v jakém množství má být vyrobeno. Tento způsob 

řízení výroby ponechává větší volnost pracovišti a dochází ke zpřesnění operativního 

řízení toku materiálů a zpracování úkolů. Díky kanbanu dochází k decentralizaci řízení 

výroby na jednotlivá pracovní místa (20). 

Kanban je postaven na principech:  

• Žádná výroba není zahájena, dokud není zadána kanbanem. Pokud není výroba 

zadána kanbanem, pracovníci provádějí další dílčí činnosti, například údržbu 

strojů. Kanban tak pomáhá uplatňovat princip tahu.  

• Na každý přepravní kontejner připadá právě jedna zadaná karta kanban. 

Informace musí být jednoznačné a snadno identifikovatelné se zřejmými 

důsledky.  

• Produkční kanban je používán v rámci jednoho pracoviště a to neopouští.  

• Přepravní kanban se používá pro komunikaci mezi dvěma pracovišti (20).  

Výhody Kanbanu:  

• Lepší průběh materiálových toků.  

• Dodavatelé vyrábějí nebo jen dodávají ty produkty, které dostali kanbanovým 

signálem.  

• Dochází ke snížení nákladovosti tím, že je vyloučeno dlouhodobé skladování. 

Zásoby jsou minimalizovány, může dojít i k jejich odstranění kromě pojistné 

zásoby.  
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• Dochází k častějšímu střídání vyráběného nebo jiného sortimentu, to vede ke 

zkrácení doby, za kterou podnik vyrobí kompletní sortiment.  

• Lepší propojení informačních a materiálových toků (17).  

 

2.6.  Mapování toku hodnot 

 

České označení mapování toku hodnot je přeloženo z originálního názvu Value Stream 

Mapping, neboli zkráceně VSM. 

2.6.1. Co je mapování toku hodnot 

 

Value Stream Mapping neboli mapování hodnotového toku se zabývá činností, která je 

zaměřena na vizuální představení procesu na hrubé úrovni zpracovaného detailu, které 

slouží k zachycení základních prvků procesu, toků, větvení a vztahů mezi nimi. Jsou 

pozorovány řízené vztahy od začátku do konce, taktéž jsou sledovány toky prací mezi 

těmito body a jejich důležité charakteristiky vzhledem k postupnému vytváření hodnoty 

určené zákazníkem formou produktu, tedy formou výrobku nebo služby, kterou požaduje. 

Výstupem Value Stream Mapping jsou rozpoznané zdroje plýtvání v mapovaném procesu 

(4). 

Pod pojmem mapování hodnotového toku můžeme nalézt analytický nástroj využitelný 

jak ve výrobních, tak i v administrativních procesech. Principem je grafické zobrazení, 

které vychází z konceptu štíhlé výroby. Za pomoci tohoto grafického zobrazení jsme 

schopni vyjádřit současný stav výrobních i administrativních procesů, následně je možné 

nalézt určité nedostatky či chyby při tvorbě produktů. Tato analýza se netýká pouze 

mapování materiálových toků, ale klade důraz také na informační toky, které jsou podle 

ní stejně důležité. Výsledkem celého procesu mapování je ucelený pohled na hodnotový 

tok daného výrobku. Ve výsledné mapě je možné nalézt ztráty a úzké místo, včetně 

důvodu neefektivního toku, který může probíhat v určitém procesu, na pracovišti či 

systému (21). 
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Obrázek 2 Total Value stram (zdroj: převzato z 22) 

2.6.2.  Využití Value Stream Mapping 

 

Mapu pro mapování toku hodnot je vhodné použít v následujících případech: 

• Za případu, že chceme analyzovat výrobní či administrativní procesy, u nichž 

chceme znát průběžnou dobu výroby 

• Při realizaci konkrétního produktu či zakázky 

• Při tvorbě nebo zavádění nového výrobního výrobku či procesu 

• Při rozvrhování nového způsobu uspořádání výroby (23). 

Mapování toku hodnot je vhodné použít i při analýze současného stavu, aniž bychom 

plánovali tvorbu změn. Za pomoci tohoto nástroje můžeme nalézt skryté nedostatky a 

rezervy, ve formě plýtvání, čí úzkého místa, o kterém společnost nemusel mít ani tušení. 

(23) 

2.6.3. Výstupy a výsledky VSM 

 

Výstupy a výsledky z mapování toku hodnot jsou rozdílné věci. Výstupy jsou konkrétní 

hodnoty plýtvání a výsledkem je ucelený pohled na proces s nedostatky. 

Výstupy: 

• Informace o velikosti a stavu rozpracovanosti  

• Časy procesů 

• Množství a délka manipulačních cest 

• Počet meziskladů a jejich řízeni (21). 
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Vstupy: 

• Získáme komplexní pohled na všechny výrobní i nevýrobní operace vybraného 

procesu 

• VSM je vstupní analýzou pro simulaci, změnu organizace práce, optimalizaci 

hmotného toku, redukci zásob a rozpracované výroby, redukci času a optimalizace 

informačního toku (21). 

 

2.6.4. Významné druhy plýtvání 

 

Ve výrobních procesech dle principů štíhlé výroby se nachází osm druhů ztrát neboli 

plýtvání. 

1. Nadvýroba (Overproduction) – jsou položky, které ještě nebyli objednány a 

vyvolávají ztráty v podobě skladovacích a dopravních nákladů v důsledku 

nadměrných zásob. 

2. Vady (Correction) – jedná se zejména o výrobu vadných dílů nebo jejich úprav. 

Opravy, předělávky, vyřazené zmetky, náhradní výroba, kontrola a dohled 

znamenají ztrátu hlavně času a zbytečného úsilí. 

3. Doprava nebo přemisťování (Conveyance) – rozložení výrobního procesu na 

velkou plochu, neefektivní a nadbytečné přepravování surovin, polotovarů, dílů 

nebo hotového zboží ze skladu do skladu či mezi procesy.  

4. Čekání (Waiting) – pracovníci dohlížející na automatizovaná zařízení nebo 

čekající na další krok zpracovatelského procesu, dále pracovníci, kteří nemohou 

tvořit svou činnost důsledkem vyčerpání materiálu. 

5. Zbytečný pohyb (Motion) – ztrátové pohyby, které musí vykonávat pracovníci 

navíc při své běžné činnosti, jako například vyhledávání dílů, nástrojů nebo 

přecházení při jejich skládání směrem k další činnosti v procesu. 

6. Nadbytečné zpracování (Over–processing) – provádění činností, které nejsou 

požadovány, poskytování vyšší jakosti, než je nezbytné. 
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7. Nadbytečné zásoby (Inventory) – uchovávání materiálu a informací, které nejsou 

potřebné pro proces.  

8. Nevyužitá tvořivost zaměstnanců (Creativity and Motivation) – jedná se o 

plýtvání nápady, dovednostmi, zlepšeními a příležitostmi k učení v důsledku 

nezájmu společnosti o své zaměstnance a jejich návrhy (21, 24). 

 

Plýtvání či ztráty se nenachází pouze u výrobních procesů, ale také u administrativních 

procesů. 

 

Projevy plýtvání v administrativě: 

• Zbytečně složité postupy 

• Zásoby 

• Chyby 

• Čekání 

• Hledání informací 

• Příliš mnoho informací 

• Neefektivní porady 

• Přenášení a přeposílání informací (25). 

2.6.5. Základní struktura mapy  

 

Mapování toku hodnot má pevně danou strukturu. 

1. VA index – Value Added Index Time. Jedná se o poměr časů, které přidávají 

hodnotu k celkovým časům  

2. Informační blok – Základní informace o procesu, jako jsou čas práce, disponibilní 

čas, směnnost, atd.  

3. Tok zakázky/objednávky  

4. Tok od dodavatele k první činnosti 

5. Tok zákazníkovi od poslední činnosti  

6. Systém plánování a řízení  
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7. Informační tok (21)  

 

Tvorba mapy toku hodnot 

Při tvorbě mapy je důležité, aby vycházela z reálného obrazu, jak procesy skutečně 

fungují a její tvorba by měla být vázána k určitému datu. Je podstatné, aby mapa byla 

tvořena soustavně v delším časovém horizontu z důvodu objektivnosti výstupních dat. 

Pro zachycení dat je vhodné si připravit vlastní formulář, který soustavně vyplňován a 

slouží jako podklad pro následnou tvorbu mapy (21). 

 

Ikony a jejich význam v mapě  

Pro celý proces mapování hodnotového toku se využívá celá řada ikon, které pro naše 

potřeby můžeme rozdělit do hlavních kategorií (21). 

• Ikony pro materiálový tok 

• Ikony pro informační tok 

• Obecné ikony a symboly 
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Obrázek 3 Ikony pro mapování hodnotového toku (zdroj: převzato z 21) 

 

2.6.6. Postup mapování toku hodnot 

 

Postup při tvorbě Value Stream Mapping tvoří několik kroků. Prvním krokem je výběr 

výrobkové řady. V situaci, kdy máme zvolený výrobek nebo proces, jsme schopni 

znázornit jeho současný stav po provedení potřebných měření. Následujícím krokem je 

nalezení nedostatků a úzkého místa a zaznačení do mapy současného stavu. Posledním 

krokem je navržení opatření, které zvýší hodnotu pro zákazníka za pomoci snížení 

plýtvání. Všechny změny zakreslíme do mapy budoucího stavu (26).  
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Hodnotový tok 

Než se dostaneme k samotným krokům mapování toku hodnot, je důležité říci, co je to 

hodnotový tok. Je možno nalézt několik podobných definic od autorů jako jsou Mašín, 

Košturiak, Rother, Shook, Ohno, shingo. Autoři se vesměs shodují ve svých definicích, a 

proto jsem vybral jednu, která dle mého soudu vystihuje to, co je hodnotový tok (27). 

Hodnotový tok je souhrn všech aktivit v procesech, které umožňují vlastní transformaci 

surovin na produkt, který má hodnotu pro zákazníka. Patří zde jak aktivity, které přidávají 

hodnotu, tak i činnosti, které hodnotu nepřidávají (29).  

Jak již samotný název metody napovídá, centrem našeho zájmu pří mapování 

hodnotového toku se budeme zajímat výhradně o toky hodnot. První věc, které většinu 

z nás hned napadne je materiálový tok, tedy tok transformační, který představuje přeměnu 

vstupů na konkrétní výrobek nebo službu pro zákazníka. Při mapování hodnotového toku 

nesmíme ovšem zapomenout na tok informační, který každému jednotlivému procesu 

přikazuje, co a v jakém množství se má vyrobit a jaká, činnost bude následovat. 

V mapování hodnotového toku jsou materiálové a informační toky stejně důležité (28). 

Výběr výrobkové řady 

Prvním krokem je zvolení vhodné výrobkové řady, protože není možné zaznačit 

hodnotový tok všech výrobků, které společnost vyrábí, do jedné mapy. Tato možnost 

přichází v úvahu pouze v případě, že společnost vyrábí jediný výrobek. Z tohoto důvodu 

je nutné se zaměřit pouze na jeden výrobek či proces. 

Výrobkové řady se určují od zákaznického konce hodnotového toku. Jsou vybírány 

takové výrobky nebo skupiny výrobků, které procházejí podobnými kroky výroby a mají 

podobné zpracování většinou na stejných zařízeních. 

Zpravidla si v praxi sám vyšší management nebo vedení vybere výrobkovou řadu, kterou 

má zájem sledovat. Většinou se jedná o velmi důležitou výrobkovou řadu, důležitou pro 

zákazníka (27).  

Znázornění současného stavu 

Prvním a nejdůležitějším krokem při započetí mapování toku hodnot je uvědomit si jaký 

je pojem hodnoty pro zákazníka. Přesněji jaké výrobní nebo administrativní procesy při 
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vzniku „zákazníkova“ výrobku hodnotu přidávají a jaké hodnotu nepřidávají. Z tohoto 

důvodu je nutné mapovat tok hodnoty od zákazníka a ne naopak. 

Následující postup při mapování je zaznamenání základních výrobních procesů. Každý 

činnost je zaznačena jedním znakem – symbole, který ji reprezentuje. K jednotlivým 

činnostem je nutné přiřadit důležité informace. Jedná se zejména o: 

• Cyklový čas – je čas, který uběhne od jednoho kusu, který opustí činnost po další 

kus, který opustí činnost. 

• Čas potřebný pro přetypování – potřebný čas pro přenastavení stroje z jednoho 

typu výrobku na jiný typ výrobku. 

• Užitná doba zařízení – vyžádaná doba, po jakou by mělo zařízení pracovat.  

• Počet operátorů – počet potřebných pracovníků pro tvoření činnosti na daném 

pracovišti. 

• Pracovní čas – čas za směnu, snížený o zákonné přestávky. 

Během mapování jednotlivých činností a sbírání potřebných informací přímo na 

pracovišti je pravděpodobnosti výskytu několika úzkých míst, kde se hromadí zásoby 

rozpracované výroby. Tato místa je nutné zaznamenat a dále s nimi pracovat, jelikož 

zobrazují, kde se materiálový tok zastavuje. Jedná se totiž o část hodnotového toku, který 

zákazníkovi nepřináší přidanou hodnotu, a proto je nutné jej postupně eliminovat. Jedná 

se o prvotní impuls, při znázorňování mapy budoucího stavu, kde je nutné za pomoci 

úprav něco změnit (27). 

Pro porovnání časů přidávajících hodnotu a časů, které hodnotu nepřidávají, je zapotřebí 

přepočítat množství zásob do časových jednotek, abychom mohli toto porovnání provést. 

Dosáhneme toho tím způsobem, že podělíme velikost zásoby s denním požadavkem 

zákazníka. Jelikož se od těchto hodnot odvíjí kroky pro zlepšování procesu, je důležité, 

aby získané informace byly co nejpřesnější a pravdivé. 

V době, kdy máme zaznamenány časové fondy všech činností a přepočítané zásoby, 

zaměříme se na sledování toku materiálu od dodavatele k finálnímu zákazníkovi. 

Zkoumáme především informace o pravidelnosti dodávek, velikosti dodávek atd. 

Následujícím krokem je zkoumání informačních toků, které jak již bylo zmíněno, jsou 

stejně důležité jako materiálové toky. Cílem mapování informačních toků je zjistit, jak se 
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jednotlivé materiály dodávají, jakým způsobem mezi sebou jednotlivé procesy 

komunikují a jak funguje systém plánování a řízení výroby. 

Nyní již můžeme porovnat, které nám hodnotu přidávají s celkovým časem průběžné 

doby výroby. Tento index udává, kolik procent z celkové průběžné výroby je plýtvání a 

kolik procent je práce přidávající hodnotu (27). 

Znázornění budoucího stavu 

Na základě praktických zkušeností autorů, zabývajících se problematikou VSM, které 

získali v průběhu času při zavádění tohoto principu do praxe, vznikl souhrn otázek, které 

jsou schopny nám pomoci tvoření mapy budoucího stavu. Při postupném průběžném 

odpovídání na následující otázky získáme představu, jak by mě námi navrhovaný stav 

zhruba vypadat a ulehčí nám to jeho navržení (27). 

1. Jaká je doba taktu? 

Doba taktu je čas, který je nutný pro vytvoření výrobku, abychom uspokojil požadavek 

zákazníka procesu v čas a požadovaném množství. Doba taktu se vypočítá jako podíl 

disponibilního pracovního času za směnu a požadavkem zákazníka za směnu. 

Každý sled činností, tedy proces, má svůj cyklový čas. V případě, kdy se čas cyklový 

rovná času taktu je vše v pořádku. Pokud je nižší, znamená to pro nás, že vyrábíme 

výrobky na sklad a tím nám vzniká zbytečná zásoba. Pokud je vyšší, znamená to pro nás, 

že nejsme schopni plnit požadavky zákazníka procesu. Proto je velmi důležité srovnat 

všechny cyklové čas tím způsobem, aby byly co nejblíže taktu zákazníka procesu. 

2. Budou se hotové výrobky přímo expedovat nebo se budou ukládat do KANBAN 

zásobníku? 

V případě rozdílných požadavků zákazníka na počet našich výrobků, je vhodné zvolit 

uplatnění zákaznického kanbanového zásobníku na výstupu, z důvodu vyhnutí se situaci, 

kdy nebudeme moci zákazníkovi dodat žádný produkt. Většina objednávek se dělá určitý 

časový interval dopředu, a proto je možné určit velikost potřebné zásoby. 

3. Kde se dát použít plynulého materiálového toku? 

Plynulý materiálový tok je možné využít v situaci, kde se vyrábí pouze jeden druh 

výrobku. Tyto procesy by měly být také blízko zákaznického taktu. 
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4. Kde budeme muset použít systém tažení se supermarketem? 

V situaci, kdy nejsme schopni uplatnit plynulý materiálový tok, je nutno zavést 

kanbanový systém. Nejedná se o stejný systém jako v otázce č. 2. Tento systém je nutno 

zavést v situaci kde není technologicky možné zavést plynulý materiálový tok, například 

kdy jednotlivá pracoviště jsou od sebe vzdálena natolik a není možné je přiblížit nebo 

v případě kdy nějaké pracoviště vyrábí i pro jiné procesy, než je nás sledovaný hodnotový 

tok. 

5. Ve kterém bodě výrobního procesu se bude plánovat výroba? 

V tomto bodě dochází k zavedení plynulého materiálového toku. Tato činnost následně 

řídí celý hodnotový tok pro danou výrobkovou řadu. Jedná se o metodu DBR. DBR je 

anglická zkratka pro slova Drum, Buffer, Rope, tedy pro buben, zásobník a lano. Tato 

metoda říká, že nejslabší článek celého procesu, řídí tuto výrobu. 

6. Jaké zlepšení budou nutná provést, aby mohli splnit všechny předcházející návrhy 

v mapě budoucího stavu? 

Změny, které je nutné provést, aby mapa budoucího stavu vypadala dle našich představ, 

zaznamenáme přímo do mapy budoucího stavu a zvýrazníme si je. Při samotném 

zlepšování je důležité, aby operátoři odpovědní za danou činnost se ztotožnili s myšlenou 

změn ve prospěch zlepšení (27). 

 Realizace 

Nejdůležitějším krokem celého konceptu Value Stream Mapping je samotná realizace. 

Než začneme s realizací, je nutné si zaznamenat přímo do mapy budoucího stavu změny, 

které plánujeme a jakým způsobem jich dosáhneme. Před začátkem realizace změn je 

důležité, aby osoby spojené s danými činnostmi pochopili potřebu zlepšení procesu a 

ztotožnili se s touto ideou.  

Mapa budoucího stavu nám ukazuje, kde a jak je potřeba zlepšit určité činnosti nebo 

mezikroky v celém procesu. Při zavádění navrhovaných změn, stejně jako u jakéhokoliv 

jiného projektu je nutné si realizaci jednotlivých kroků pečlivě rozplánovat. Zvolit si cíle, 

časový harmonogram, důležité body atd. Tyto kroky se již týkají hlavně projektového 

managementu (27). 
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2.7. Přehled dalších použitých teoretických přístupů  

2.7.1. SWOT analýza 

 

Pojem SWOT analýza vznikl spojením počátečních písmen čtyř anglických slov: 

• STRENGHTS – silné stránky 

• WEAKNESSES – slabé stránky 

• OPPORTUNITIES – příležitosti 

• THREATS – hrozby 

Za pomoci SWOT analýzy zjišťujeme faktory interní, tedy silné a slabé stránky, a faktory 

externí neboli příležitosti a ohrožení. Jednotlivé externí a interní faktory, poté 

uspořádáme do tzv. SWOT matice (30).  

SWOT matice  

• Silné stránky (Strengths) 

- Jsou faktory, díky kterým má firma své dobré postavení na trhu. 

- Příklad: silná značka, kvalitní zázemí,… 

• Slabé stránky (Weaknesses) 

- Jsou faktory, ve kterých má firma nedostatky a ztrácí na konkurenci. 

- Příklad: špatná poloha, nedostatek zkušeností,… 

• Příležitosti (Opportunities) 

- Představují možnosti firmy, s jejichž úspěšnou realizací stoupají vyhlídky na růst firmy. 

- Příklad: nové technologie, technika, organizace,… 

• Hrozby (Threats)  

- Představují významnou hrozbu nebo nebezpečí úpadku, způsobené nepříznivou situací 

v blízkém podnikovém okolí. 

- Příklad: vstup konkurence, živelné katastrofy (30). 
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 Analýza společnosti 

 

Informace, které jsou zde prezentovány, pocházejí z oficiálních stránek firmy TOS 

KUŘIM – OS, a.s. (dále jen TOS Kuřim), z interní dokumentace společnosti, do níž mi 

byl povolen přístup a z výročních zpráv TOS Kuřim (31,32). 

 

3.1.  Představení společnosti 

 

Již od svého vzniku je společnost TOS Kuřim průkopníkem v zavádění nových 

technologií do praxe ve výrobě spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou 

životností. 

TOS Kuřim podniká v oboru strojírenství, je největší Českou a jednou z největších 

středoevropských společností produkujících obráběcí centra ze svého portfolia tak i 

s možností výroby unikátních obráběcích center přímo pro zákazníka. 

Společnost TOS Kuřim sídlí již od svého vzniku v Kuřimi, nedaleko jihomoravské 

metropole Brna, kde vyvíjí a montuje své produkty. Pro společnost nyní pracuje 635 

vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a spolupracovníků po celém světě.  

Má již 74 let zkušeností v produkci obráběcích strojů, za tu dobu prodala neuvěřitelných 

87 926 strojů do celého světě. V současnosti společnost exportuje své produkty do 33 

zemí světa. 

 

Obrázek 4 Rozložení společnosti TOS Kuřim (zdroj: převzato z interní dokumentace) 
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3.2.  Historie společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. 

 

Následující část práce zabývající se historií společnosti je převzata z mé bakalářské práce 

a doplněna o aktuální informace (33). 

Výrobní závod TOS Kuřim vyšel při svém vzniku z tradic brněnské zbrojovky, která 

v období po první světové válce zavedla jako jedno z vůbec prvních na světě sériovou 

výrobu obráběcích strojů, přesněji frézovacích strojů a soustruhů. Doba se vyznačovala 

převážně zbrojní výrobou, a i díky ní obráběcí stroje dostaly potřebnou kvalitu a jejich 

poptávka v zahraničí prudce stoupla. Tato poptávka po obráběcích strojích si vynutila 

v roce 1938 vypracování návrhu na novou strojírenskou budovu mimo centrum Brna. 

Výstavba započala až v roce 1941, kdy byla vytipována vhodná lokalita v Kuřimi u Brna. 

Aktuální potřeba velkého množství moderních obráběcích strojů určených primárně pro 

leteckou výrobu urychlila výstavbu výrobní haly. Již v prosinci roku 1942 se rozběhla 

výroba v několika blocích. V následujícím roce se z nařízení říšských orgánů usadila 

v některých částech areálu německá firma Klöckner, která vyráběla letecké motory. 

V tomto období pracovalo ve firmě až 15 000 zaměstnanců. Mezi černý den společnosti 

se zapsal 25. Srpen 1944, kdy byla velká část výrobních hal vybombardována americkým 

letectvem z důvodu snahy pozastavení německého válečného průmyslu. Škody nebyly 

jen majetkové, ale i na životech. Nicméně tímto aktem začala systematická obnova 

závodu a osamostatnění od Zbrojovky Brno. 

V následujících letech byla postavena vlastní slévárna šedé litiny, jedna z prvních 

komplexně mechanizovaných v tehdejším Československu. 

V 60. a 70. letech se společnost zaměřovala na malé stroje jako jsou například vyvrtávací, 

vrtací, brousící stroje, frézky a frézkové portály. V této době bylo vyrobeno asi 20 000 

kusů těchto strojů. 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje byla a stále je, kromě vysoce 

kvalifikovaných dělníků, silná vývojová základna. I Díky ní TOS Kuřim zachytila trend 

rozvoje programově a později numericky řízených strojů. 

Od druhé poloviny 50. let v TOS Kuřim probíhal vývoj a zavedení výroby přesných 

kuličkových šroubů. V té době byl TOS Kuřim jediným výrobce kuličkových šroubů ve 

východní Evropě. Jen pro zajímavost, první dodávka se uskutečnila pro firmu SAAB a i 
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díky tomuto se v TOS Kuřim vyrobil kuličkový titanový šroub, který byl posléze umístěn 

na vesmírnou družici Phobos. 

Další průběh se nesl ve znamení prodávání malých obráběcích strojů a zavádění postupné 

automatizace jak strojů, tak výroby. 

Velký zlom přišel v roce 1991, kdy se uvolnil trh a firma nebyla schopna konkurovat 

svými výrobky mnohdy mnohem levnější a téměř totožným produktům z východu a 

hlavně jejich levné pracovní síle. 

Na oslabení poptávky firma reagovala spoluprací se zahraničními firmami, jakou jsou 

například americká firma THREE MACHINE TOOL, Deckell MAHO, WALTER, 

HURON atd. 

Spolupráce se zahraničními partnery byla pouze jednou etapou v době oslabení firmy. 

Společnost musel přehodnotit vlastní strategii a zaměřit se na výrobu velkých a hlavně 

unikátních obráběcích center, které není prakticky možné vyrábět čistě sériovou výrobou. 

Od roku 2005 firma začíná s vlastním projektováním a výrobou obráběcích center “ na 

míru ” pro zákazníka. K tomuto dopomohla hlavně firma ALTA a.s., která byla od roku 

2005, stoprocentním vlastníkem TOS Kuřim a celé skupiny (33).  

Začátkem roku 2018 proběhla změna v podobě vlastníka společnosti. Hulínská strojírna 

TOSHULIN a.s. koupila TOS Kuřim od skupiny Alta. Cena transakce nebyla zveřejněna 

ani žádné jiné bližší podrobnosti, krom potvrzení akvizice místopředsedou představenstva 

Toshulin Miroslavem Otépkou (34). 

 

3.3. Předmět činnosti 

 

Předmětem činnosti podnikání podniku TOS Kuřim je dle výpisu z obchodního rejstříku 

zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, výroba spojená s instalací a opravami 

elektrických strojů a obchod (31). 
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3.4.  Výrobní záměry 

 

Současný výrobní sortiment TOS Kuřim má charakter kusové a malosériové výroby 

strojů pro třískové obrábění s požadavky na jejich vysokou přesnost a výkonnost. 

Společnost se zaměřuje na velké frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění 

těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím 

souvislého řízení v pěti osách. Jedná se zejména o portálová obráběcí centra o výkonu 

30-100 kW s průchodností mezi stojany a příčníkem až 5 000 mm. Portálová obráběcí 

centra jsou nabízena v provedení s pevným a pohyblivým strojem a pevným 

přestavitelným příčníkem.  

Součástí výrobního sortimentu jsou také obráběcí centra s posuvným stojanem o výkonu 

28-60 kW, se svislým zdvihem do 6 000 mm, která nabízejí v provedení s výsuvným 

vřetenem nebo s automaticky výměnnými hlavami. Lze dodat i duo provedení. Výrobní 

program zahrnuje i technologická pracoviště šitá na míru dle potřeb zákazníků.  

Hlavní technologickou předností strojů TOS Kuřim je systém výměnných vřetenových 

hlav vlastní konstrukce a výroby. V současnosti je firma nabízí až do výkonu 100 kW, 

tyto hlavy umožňují vysoce universální využití center od hrubování až po 

vysokootáčkové obrábění na čisto.  

Výrobní program dle výroční zprávy: 

➢ Portálová obráběcí centra (řada FRUN, FRUF, FRF, FRP) 

➢ Obráběcí centra s posuvným stojanem (řada FU, FCU) 

➢ Obráběcí centra s posuvným stolem (řada FUT) 

➢ Obráběcí centra ložová (řada FS) 

➢ Horizontální obráběcí centra s pevným rámem (řada FO) 

➢ Multifunkční obráběcí centra 

➢ Jednoúčelové stroje a linky na výrobu kulových čepů 
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3.5.  Obchodní záměry 

 

Primární obchodním cílem společnosti TOS Kuřim je zvýšení obratu prodejů v tuzemsku 

i v zahraničí. Tento záměr je nadále rozvíjen snahou zvýšit povědomí potenciálních 

zákazníků o technických a obchodních možnostech podniku v sortimentu obráběcích 

strojů.  

 Sekundárním obchodním cílem je vybudování prodejní, distribuční sítě v obchodně 

perspektivních centrech světového trhu. Nadále rozšiřováním a prohlubováním 

spolupráce se stávajícími úspěšnými obchodními zástupci, vyhledáváním nových a 

nahrazováním stávajících neúspěšných obchodních zástupců. To samé platí pro 

vyhledávání nových trhů včetně zástupců na těchto nových trzích. 

Dalším neméně důležitým obchodním cílem je zdokonalování systému hodnocení a 

výběru kvalitních a spolehlivých dodavatelů, kteří jsou nezbytní pro kvalitní produkty. 

 

3.6.  Organizační struktura  

 

Podnik má účelově uspořádanou a dokumentovanou organizační strukturu, v níž jsou 

jednoznačně stanoveny posloupnosti pravomocí a odpovědností výkonného ředitele, 

představitele vedení pro systém managementu jakosti, odborných ředitelů a vedoucích 

dalších útvarů. Toto uspořádání je základní podmínkou efektivní činnosti podniku a 

předpokladem fungování prvků a procesů systému managementu jakosti.  

Podnik si zakládá na demokratickém stylu řízení. Dává prostor svým podřízeným se vyjádřit 

a přijímá od nich zpětnou vazbu. 

 

3.7.  Hlavní trhy 

 

Nejvýznamnější tržní segmenty společnosti TOS Kuřim jsou: 
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• Energetický průmysl - turbínové skříně, oběžná kola vodních turbín, výměníky 

tepla, lopatky oběžných kol, převodové skříně, náboje větrných turbín 

• Zbrojařský průmysl - skelety obrněných vozidel, dělostřelecké hlavně, části 

obrněných vozidel 

• Letecký průmysl - letecké podvozky, části leteckých motorů, trupy letadel, části 

křídel, obrábění titanu, části raketoplánů 

• Důlní a stavební průmysl - podvozky pro bagry, ramena bagrů, ramena jeřábů pro 

ropné plošiny, díly pro nadrozměrné nákladní automobily 

• Lodní průmysl - dieselové motory, lopatky lodních šroubů, součásti klikových 

hřídelí, tvarově složité lodní části 

• Železniční průmysl - podvozky lokomotiv „lokorámy“, části podvozků, bloky 

motorů, železniční výhybky, železniční nápravy, kryty poloos 

• Další průmyslová odvětví – všeobecné strojírenství 

 

3.8.  Politika společnosti TOS Kuřim 

 

Primární dlouhodobá vize TOS Kuřim vychází z filozofie zákaznicky organizované 

společnosti, kde veškeré procesy začínají identifikací všech potřeb zákazníka a končí 

pozáruční péčí. Produkty společnosti jsou neustále inovovány tak aby odpovídali právě 

potřebám zákazníků společnosti, a to včetně komponentů, systémů a příslušenství, která 

jsou dodávána od světoznámých výrobců. 

Úspěšnost firmy je taktéž závislá na schopnosti managementu vytvořit takové pracovní 

prostředí, které umožní nasměrovat maximum energie, talentu a kreativity zaměstnanců 

pro dosažení společných firemních cílů ke spokojenosti zákazníků. V rámci firemní 

kultury dochází k podpoře formálních i neformálních setkání zaměstnanců, které mají za 

cíl utužit vnitropodnikové vztahy. 

Podnik si vytyčil několik bodů v rámci vnitropodnikových systému, kterými zavázal sám 

sebe k dodržování vysoké jakosti všech procesů, a tím zvyšování konkurenceschopnosti 

společnosti. 
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3.9. SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI 

 

Společnost TOS Kuřim. má certifikován systém managementu jakosti dle mezinárodní 

normy EN ISO 9001 : 2008. Platnost certifikace byla potvrzena na základě úspěšného 

auditu firmou TÜV NORD dne 9. 11. 2016. Dle závěrečné zprávy je systém 

managementu vhodný, plně funkční a vykazuje známky značné pokročilosti. Jednotlivé 

firemní procesy jsou efektivním což je podloženo jejich výkoností. Systém je ve shodě se 

specifikovanými požadavky normy, je schopen trvale dosáhnout plnění stanovených cílů, 

je kontinuální a je efektivně uplatňován. 

TOS Kuřim řídí své činnosti tak, aby byla naplňována Politika jakosti a uspokojovány 

požadavky zákazníků (37) 

. 

3.10. Vývoj tržeb 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj tržeb za poslední tři roky, které jsou oficiálně dostupné. 

Tabulka 1 Vývoj tržeb 

Rok Tržby (v tis. Kč) 

2014 785 236 

2015 771 531 

2016 913 765 

(zdroj: vlastní zpracování dle 37) 

Z tabulky je patrné, že tržby každoročně stoupají. Na otázku, jaké trhy měli na tomto růstu 

největší podíl, nám odpoví následující obrázek. 
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Obrázek 5 Výnosy z prodeje zboží a služeb dle odvětví (zdroj: převzato z 37) 

Největší podíl na tržbách mělo všeobecné strojírenství společně s železničním 

průmyslem. Na třetím místě se velkou měrou podílely produkty pro energetický průmysl. 

 

Obrázek 6 Výnosy z prodeje zboží a služeb dle typu stroje (zdroj: převzato z 37) 

Na obrázku je možno vidět, které produkty měli největší podíl na celkových tržbách. 

Shodně měli největší přínos stroje FRF a SKD. Pro představu čtenáře je možno vidět tyto 

stroje níže.  
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Portálové obráběcí centrum FRF s posuvným portálem můžeme najít ve více než 20 

zemích světa. Stroj 

je oblíbený zejména 

díky své robustní 

konstrukci a velkým 

průchodem při 

relativně malé 

zastavěné ploše a 

vysokému výkonu. 

 

 

 

 

Druhým produktem 

s největším podílem na 

výnosech je karusel 

s označením ČKD 

SKD. Tento 

dvoustojanový svislý 

soustruh se používá 

především hrubování 

odlitků výkovků, ale 

také přesné obrábění, 

frézování a broušení. 

Zákazníci jej využívají 

nejčastěji při obrábění 

vodních turbín, částí větrných elektráren nebo součástí parních turbín. 

 

Obrázek 7 TOS FRF (zdroj: převzato z 31) 

Obrázek 8 ČKD SKD (zdroj: převzato z 31) 
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3.11. Analýza oborového okolí – Porterova analýza pěti sil 

 

Obrázek 9 Porterova analýza (zdroj: převzato z 35) 

 

Smluvní síla odběratelů 

Odběrateli rozumíme všechny zákazníky, kteří jakýmkoliv způsobem nakupují výrobky 

a služby společnosti. Společnost se samozřejmě snaží vycházet všem svým zákazníkům 

vstříc, ostatně jako všechny zodpovědné společnosti. TOS Kuřim se zaměřuje na 

prohloubení spolupráce se stávajícími zákazníky. Nabízení svým dlouhodobým klientům 

nadstandartní nabídku úprav produktů dle jejich požadavků. Vybudování prodejní a 

distribuční sítě v obchodně perspektivních centrech světového trhu by společnost 

posunulo blíže k zákazníkovi, což je dlouhodobým cílem společnosti, a to hlavně 

z důvodu převahy zahraničních zákazníků. Společnost se přesto snaží hledat i nové 

zákazníky, primárně v zahraničí.  
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Obrázek 10 Výnosy z prodeje (zdroj: převzato z 37) 

Na grafu výše, převzatého z výroční zprávy (CAS Výroční zpráva2016, vydané v roce 

2017, pozn.), kdy společnost ještě spadala pod ALTA Invest, a.s., je možno vidět na jaké 

trhy společnost dodávala své produkty. Krom ostatních zemí, kam společnost vyváží své 

produkty, je možno vidět pojem „skupina ALTA“ což byla společná obchodní aktivita 

všem společností, které sdružovala ALTA invest, a.s. v oblasti bývalého Sovětského 

svazu. Konkrétně se jedná o země Rusko, Ukrajina a Bělorusko kam TOS Kuřim dodává 

velkou část svých strojů, ale přesto nejsou mezi zeměmi zmíněny (zdroj: 34). 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Jelikož se jedná o poměrně specifický obor podnikání a vstup do tohoto odvětví je 

finančně náročný, není velký výběr dodavatelů a firma má většinu svých dodavatelů 

osvědčených a dlouhodobě nasmlouvaných., ale přesto firma stále monitoruje trh, zda se 

neobjeví v něčem lepší dodavatelé.  

V současné době jsou jejími hlavními dodavateli Slévárna Kuřim, a.s. a VUVL, a.s., kteří 

byli dříve součástí TOS Kuřim, ale v průběhu času se oddělili a fungují jako nezávislé 

společnosti. Do konce roku 2017 všechny společnosti sdružovala investiční skupina 

ALTA invest, a.s. Přestože všechny společnosti podnikají nezávisle, jsou většinou 

propojeny materiálovým tokem. Jak můžete vidět na obrázku níže, společnosti jsou stále 

téměř propojeny svojí polohou.  
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Obrázek 11 Areál TOS KUŘIM (zdroj: převzato z 36) 

 

Z obrázku areálu je patrná blízkost klíčových dodavatelů, a proto by bylo jejich nahrazení 

minimálně logisticky velmi finančně náročné. 

Potenciální noví konkurenti 

V současné době není příliš velká pravděpodobnost ze vzniku nového velkého 

konkurenta na trhu. Všechny firmy se specializují na vlastní podnikání a nový krok tímto 

směrem vyžaduje velkou vstupní investici. Taktéž by se dala říci, že v současné době 

nabídka vyrovnává poptávku. Tuto informaci odvozuji od faktu, že společnost TOS 

Kuřim by zvládl více poptávek, než v nyní zpracovává. Vznik nové významné 

konkurence by předcházel technologický skok. 

Ohrožení ze strany substitutů 

Společnost produkuje unikátní, nesériové produkty, které nemají přímou substituci. 

Částečnou substituci můžeme hledat v malých obráběcích strojích, jejichž výroba se 

přesunula v posledních letech významně do Činy.  
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Konkurenční rivalita 

Ještě v roce 2017 panovala na českém trhu poměrně silná konkurence v tomto segmentu. 

Společně s TOS Kuřim podnikaly v téměř totožné oblasti další dvě významné české 

výrobní společnosti. Konkurenční podniky TOSHULIN, a. s. (dále jen TOSHULIN) a 

TOS Varnsdorf a. s. (dále jen TOS Varnsdorf). Obě dvě společnosti se také zabývají 

vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů. Společnost TOS HULIN se 

zaměřuje především na svislé soustruhy a svislá soustružnická centra, jejichž větší 

alternativy firma TOS Kuřim vyrábí pod značkou ČKD, neboť ta má ve světě více než 

50letou tradici. Firma TOS Varnsdorf vyrábí především horizontální vyvrtávačky a 

obráběcí centra, na která se primárně zaměřuje i podnik TOS Kuřim. Jak již bylo zmíněno 

na začátku roku 2018 TOS HULIN koupila TOS Kuřim a prozatím nebyla oficiálně 

prohlášeno s jakou strategií budou společnosti vystupovat, jak ve vzájemné konkurenci, 

tak i v postoji vůči ostatním konkurentům. V tabulce 2 je porovnána zmíněná konkurence 

vůči TOS Kuřim. 

Tabulka 2 Srovnání společností 

       

 Podnik Základní kapitál Aktiva Tržby Výsledek hospodaření  
 TOS Kuřim 300 000 1 285 218 771 531 -3 975  

 TOS HULIN 50 000 1 002 572 930 983 123 725  

 TOS Varnsdorf 942 412 2 709 234 1 786 778 10 038  

       
 (zdroj: 37, 32) 

 

3.12. Analýza vnitřního prostředí – 7S 

 

Obrázek 12 Mc Kinsey 7S model (zdroj: převzato z 38) 
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Pro analýzu vnitřního prostředí byla použita analýza 7S. Tato analýza je rozdělena do 7 

faktorů: 

➢ Strategie 

➢ Struktura 

➢ Spolupracovníci 

➢ Schopnosti 

➢ Styl řízení firmy 

➢ Systémy 

➢ Sdílené hodnoty (38). 

 

Strategie 

Strategií firmy je nepřetržitá inovace a široký sortiment výrobků. Vedení i zaměstnanci 

společnosti vycházejí z filozofie zákaznicky orientované firmy s kusovou výrobou, kde 

má zákazník nejvyšší prioritu. V budoucích letech se společnost TOS Kuřim chce zaměřit 

na zlepšení konkurenceschopnosti a hlavně propagaci střední třídy obráběcích center.  

Dlouhodobým cílem je pokračovat ve vlastním vývoji. 

Struktura 

Společnost má liniově-štábní organizační struktura, viz obrázek 13. 
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Obrázek 13 Organizační struktura společnosti (zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

Organizační jednotka TOS Kuřim jednoznačně stanovuje posloupnost pravomocí a 

odpovědností. Je uspořádána horizontálně dle funkcí. V čele je výkonný ředitel. Štábní 

organizační struktura zajišťuje koordinaci mezi činnostmi jednotlivých odborných úseků. 

Tyto úseky se dále liniově rozpadají na jednotlivé organizační jednotky. Vazby mezi 

nadřízenými a podřízenými jsou jednoznačně dané, a to v této hierarchii: výkonný ředitel, 

odborný ředitel, vedoucí odborný pracovník, samostatný odborný pracovník, odborný 

pracovník, pracovník. 
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Styl řízení 

Podnik si zakládá na demokratickém stylu řízení. Dává prostor svým podřízeným se vyjádřit 

a přijímá od nich také zpětnou vazbu. 

Systémy 

Společnost TOS Kuřim využívá informační systém SAP. Informační sytém SAP byl 

integrován v roce 2012, od té doby je to jediný informační systém, který společnost 

využívá. 

Schopnosti 

Společnost má oficiálně 635 zaměstnanců a spolupracovníků po celém světě. Ovšem asi 

je polovina pracuje ve výrobním závodě v Kuřimi. Na všechny pracovníky jsou kladeny 

určité kvalifikační nároky dle pracovní pozice. Zaměstnanci procházejí potřebnými 

školeními, aby byli schopni splňovat své pracovní povinnosti. Při rekonstrukci hlavni 

budovy, částečně hrazené z dotací EU vzniklo školící středisko, které je zaměřeno hlavně 

na studenty středních průmyslových škol. Studenti, kteří projdou úspěšně kurzem, mají 

možnost po dokončení školy nastoupit na určité místo.  

Sdílené hodnoty 

O pracovních vztazích mezi zaměstnanci je možno říci, že jsou přátelské, případně 

neutrální, ale zaměstnanci jsou schopni spolu bezproblémově vycházet, protože jsou 

mnohdy při konstrukci náročnějších úkolů nuceni pracovat v týmu. Firma sdílí se svými 

zaměstnanci určité hodnoty a podporuje firemní kulturu formou různých společenských 

a sportovních akcí. 

 

3.13. SWOT analýza 

 

Závěrem této části práce je SWOT analýza, která hodnotí jak vnitřní, tak i vnější okolí 

firmy. SWOT analýza se skládá z těchto čtyř faktorů: 
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Tabulka 3 SWOT analýza 

(zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT analýza v souvislostech: 

• Silné stránka – TOS Kuřim je na již déle než 74 let, za tu dobu si stihla již 

vybudovat své jméno a tradici v oboru, ve kterém podniká, o čemž svědčí 87 926 

prodaných strojů do celého světa. Většina strojů prodaných v posledních deseti 

letech byla unikátně modifikovaná pro každého zákazníka – což je pravděpodobně 

největší přidaná hodnota společnosti pro zákazníky. Silnou stránkou společnosti 

je bezesporu i vysoce kvalifikovaná pracovní síla, která přidává hodnotu 

produktům společnosti. Jakou silnou stránku je bezesporu nutné zmínit i chytrý 

systém vlastního výzkumu, který společnost provozuje již několik let. Společnost 

využívá rozpracované zakázky, které byly nějakým způsobem zrušeny, aby na 

V
N

IT
Ř

N
Í 

 

STRENGHTS (silné stránky) 

• Známá značka 

• Dlouholetá tradice 

• Vysoká kvalita produktů 

• Unikátnost produktů 

• Vysoce kvalifikovaná 
pracovní síla 

• Přizpůsobení se 
požadavků zákazníka 

• Vlastní technologický 
výzkum 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

• Menší poptávka na trhu 

• Dlouhá dodací lhůta 

• Časté změny majitele 

• Nedostatky informačního 
systému a digitalizace 
výrobní haly 

• Složitost vyřizování 
nezaviněných reklamací 

• Závislost kvality dílů na 
dodavatelích 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

• Dobré jméno společnosti 
na trhu 

• Malá konkurence 
v cílovém segmentu 

• Síť stálých zákazníků 

• Levnější pracovní síla 
proti západu 

• Spolupráce se středními 
a vysokými školami 

THREATS (hrozby) 

• Rizika platební 
neschopnosti zákazníků 

• Ztráta stálých zákazníků 

• Nestabilita důležitých 
trhů  

• Kurzový vývoj 
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nich mohla pokračovat ve vlastním technologickém výzkumu a nemusela na to 

obětovat velké finanční obnosy. 

 

• Slabé stránky – Společnost je schopna v současné době pojmout více zakázek, než 

zpracovává, alespoň v kapacitní rovině využití pracovní haly. Tento fakt může být 

způsoben nedostatečnou propagací nebo nevhodně umístěnou. Mohl by mít 

částečnou souvislost s průběžnou dobou zakázky, která se pohybuje i kolem 15 

měsíců. Tuto dobu můžeme rozdělit na výrobu a dopravu k zákazníkovi a tato 

problematika je blíže zmíněna v další části práce. Časté změny majitelů určitě také 

nepřinášejí jistotu pro dlouhodobé strategie společnosti, protože každý nový 

majitel má své záměry se směřováním společnosti. Slabou stránkou společnosti je 

také používaný informační systém, který je spíše ekonomického, než 

strojírenského charakteru a zaměstnanci je v určitých situacích považován za 

zbytečně složitý. Jako slabou stránku jsem také uvedl složitost vyřizováni 

reklamací, tímto bych nechtěl narážet v žádném případě na kvalitu výrobků, ty se 

dožívají vysokého věku, ale o složitosti nezaviněných reklamací, například při 

nevhodném uložení stroje, nesprávném používání strojů atd., protože se následně 

rozjíždí mnohdy zdlouhavé cestování k zákazníkovi, které stojí čas i peníze obě 

strany.  

 

• Příležitosti – Společnost TOS Kuřim se může opřít o své stálé zákazníky 

především na blízkém východě kam exportuje v posledních letech téměř 50 % své 

produkce. V cílovém segmentu unikátních obráběcích center je malá konkurence 

a nejeví se pravděpodobné, že vstoupí nová významná konkurence. Společnost se 

může opřít o spolupráci se středními a vysokými školami, která je určitě 

příležitostí, ale může být i přínosem pro obě strany. 

 

• Hrozby -  Mezi největší hrozby pro společnost patří platební neschopnost 

zákazníků, nestabilita klíčových trhů a kurzový vývoj. Tato hrozba je významná 

hlavně proto, že společnost ročně vyprodukuje zhruba 25 strojů. Už z toho čísla 

je patrné, že se jedná o velké finanční objemy a všechny zmíněné hrozby by mohli 

mít nepříjemně vysoký dopad.   
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Sumarizace SWOT analýzy 

Z výsledků SWOT analýzy je patrné, že společnost by se měla soustředit na udržení 

dobrého jména společnosti za pomoci kvalitních výrobků a služeb poskytovaných svým 

zákazníkům. Z pohledu slabých stránek by bylo vhodné zapracovat na průběžné době celé 

zakázky, i když má společnost své postupy osvědčené, téměř vždy se dá nalézt zlepšení. 

Z pohledu hrozeb, které jsou nevyzpytatelné a nejdou z velké části ovlivnit, je důležité 

mít dobré zajištění zakázek, hlavně do rizikových zemí. 

 

3.14. Budoucí cíle společnosti 

 

➢ Být vyhledávaným dodavatelem spolehlivých řešení pro kompletní služby 

spojené výrobou a uvedením do provozu obráběcích center. 

➢ Upevnit svoji tržní pozici na blízkém východě a rozšířit svoji pozici na klíčových 

trzích v Evropě a Americe. 

➢ Být konkurenceschopní v globálním měřítku 

➢ Realizovat program technického rozvoje výrobků a technologií na vysoké 

technické úrovni. 

➢ Posílit finanční stabilitu společnosti. 

➢ Být společností, kde zaměstnanci pracují s hrdostí. 
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 Analýza současného stavu 

 

Nejprve byla provedena analýza průběhu zakázky podnikem společnosti TOS Kuřim. 

Následně bylo nutné vybrat typického představitele, který má pro zákazníka i firmu 

významnou hodnotu. Tento úkol byl velmi složitý z důvodu diverzifikace a neustálého 

vývoje produktů společnosti. I proto byl vybrán jako typický reprezentant vřeteník, který 

je s malými obměnami využit ve velké části produkce společnosti. Zvolený reprezentant 

a jeho proces výroby dostatečně posloužil pro analýzu současného stavu pomocí metody 

mapování toku hodnot. Při sestavování mapy byl použit program SmartDraw – VSM. 

 

4.1.   Zakázky v TOS Kuřim 

 

Ve společnosti TOS Kuřim se provádí v podstatě kusová zakázková výroba. Každý 

finální výrobek, který je nainstalován a zpuštěn u zákazníka je jedinečný. Společnost má 

své produktové řady, které byly zmíněny v předchozí kapitole práce, ale zakládá si 

především na splnění unikátních přání zákazníků v jejich modifikaci. Jednotlivé produkty 

– tedy stroje, které společnost produkuje jsou vysoké cenové hodnoty a ročně se jich 

vyprodukuje jen malé množství. Tyto skutečnosti značně zvyšují nároky na řízení a 

ovlivňují organizační strukturu. 

Každý produktu vyrobený ve společnosti TOS Kuřim musí být vyroben včas, 

zkalibrován, v některých případech také předveden zákazníkovi ve výrobní hale, následně 

rozložen, transportován, znovu složen a zkalibrován v místě zákazníka a posledním 

krokem je zaučení budoucí obsluhy. Celý tento proces je velmi dlouhý, mluvím průměrně 

o 12-15 měsíci, a proto musí být každá operace včas a v potřebné kvalitě dokončena, aby 

nedocházelo k nespokojenosti zákazníků, ze které plynou nežádoucí postihy obsažené ve 

smlouvách. Jelikož vyráběné produkty mají vyšší ceny, pak se i sankce vyplývající z 

nedodržení termínů při jejich dodání pohybují ve vysokých hodnotách. 
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Skutečnosti o zakázkách ve společnosti TOS Kuřim 

Následující odhady byly zpracovány po rozhovoru se zaměstnanci. 

➢ Průměrný počet vyrobených strojů za rok: 25 kusů 

➢ Průměrná doba potřebná pro dokončení zakázky:15 měsíců 

➢ Rozpětí prodejní ceny strojů: 15 – 90 mil. Kč/ks  

➢ Rozpětí prodejních marží strojů: 15 – 25% 

 

4.2.  Průběh řízení zakázky 

 

Většina zakázek má standartní průběh. Grafické zpracování průběhu řízení zakázek ve 

společnosti TOS Kuřim je možno vidět na obrázku 14. Průběh zakázky napříč firmou je 

rozdělen na 5 částí, a to jednání se zákazníkem, upřesnění projektu, plánování projektu, 

zhotovení produktu a expedice včetně finální instalace stroje. 

 

4.2.1. Jednání se zákazníkem 

 

Hlavní úlohu zde hrají informace. Jednak se jedná o informace, které firma podává 

zákazníkovi, tak i informace, které si firma zjišťuje o svém zákazníkovi. Tentokrát 

nemyslím informace o solventnosti zákazníka, ale především informace typu k čemu a 

jak bude stroj využívat, protože se někdy stane, že zákazník si přeje něco jiného, než 

skutečně potřebuje. Důležité je tedy vzájemná komunikace mezi společností a 

zákazníkem. O provedení objednávky se většinou rozhodne zhruba do dvou měsíců  

 

4.2.2. Upřesnění projektu 

 

Za předpokladu, že první fáze proběhla úspěšně, podepíše se smlouva mezi společností a 

zákazníkem, následně je přiřazeno číslo projektu a vytvořen zakázkový list. Primární 

osobou je projektový manager, společně s oddělením technologie a konstrukce. Hlavním 
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úkolem jejich činnosti je upřesnění veškerých potřebných informací k projektu, aby mohl 

být úplně rozplánován. Doba potřebná pro tuto fázi je jeden až dva měsíce. 

 

4.2.3. Plánování projektu 

 

V této fázi se zanáší projektová dokumentace do informačního systému, kterým je SAP. 

Následně se provádí kalkulace projektu, poté se plánují výrobní, montážní a expediční 

procesy. Následně se rozhoduje, které součástky budou vyráběny, a které nakupovány. 

Fáze plánování projektu je ve velké většině projektů splněna do dvou měsíců. 

 

4.2.4. Zhotovení projektu 

 

Nejdelší část celého procesu, trvá až osm měsíců, ale záleží hlavně na velikosti stroje a 

množství a složitosti přidaných zákazníkových požadavků. Za ideální případ považujeme 

situaci, kdy jde vše podle projektového plánu. Pokud nastane nečekaný problém 

nastupuje oddělení controllingu a řízení projektů, které upraví projektový plán.  

Poté co je stroj úspěšně dokončen, je zkalibrován a jsou na něm provedeny zkoušky. 

Pokud si zákazník přál stroj vidět po smontování, je to v tento okamžik. Pokud nejsou 

žádné dodatečné požadavky od zákazníka, stroj je demontován na části, které je možno 

důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k poničení a následuje transport. Proces 

výroba je detailněji popsán v následujícím oddíle, z důvodu hlubšího významu pro tuto 

práci. 

 

4.2.5. Expedice, instalace a předání produktu 

 

Přeprava probíhá na vzdálenější místa lodí nebo vlakem, dle dostupných možností. Pro 

dopravu velmi drahých a technicky velmi přesných zařízení platí důležitá pravidla. Tyto 

podmínky zajištění přepravy a pojištění jsou zpravidla stanoveny pravidly INCOTERMS 

2010. Konkrétně společnost TOS Kuřim využívá doložky FOB a DAP. Doložka FOB 
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ukládá společnosti TOS Kuřim povinnost dodat zboží na zákazníkem vybranou loď. 

Riziko se přenáší ze společnosti na zákazníka v době, kdy je zboží naloděno na palubu 

lodi. Od tohoto okamžiku se riziko a všechny ostatní náklady spojené s transportem 

přenášejí na zákazníka. Druhou možností je doložka DAP. Jedná se o doručení na místo 

určené zákazníkem, kdy veškeré riziko na sobě nese dodavatelská společnost. 

Po přemístění zaměstnanců z úseku montáže je zkontrolováno, zda je pro stroj vybudován 

dostatečný základ. Pokud tomu tak není, je vystavěn základ, na který je stroj postupně 

sestaven. Přichází na řadu opět na řadu oživení stroje a následná kalibrace. V některých 

případech je nutno proškolit budoucí obsluhu stroje. Posledním krokem je vyřízení 

veškeré dokumentace a ukončení projektu. Ovšem ani tímto okamžikem celý proces 

nekončí, na řadu přichází záruční a pozáruční servis. 
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Obrázek 14 Průběh zakázky (zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 
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4.3.  Problémy se zakázkami 

 

Již bylo řečeno, že společnost TOS Kuřim vyrobí v průměru 25 strojů za rok. Když 

spojíme průměrný počet zakázek s informací, že výroba trvá až 8 měsíců, je nutné si 

uvědomit, že činnosti na zakázkách probíhají souběžně. Tudíž na jednom pracovišti po 

sobě následují práce na několika produktech. Řeč je konkrétně o úseku těžké mechaniky, 

kde se obrábí a frézují převážně velké a těžké díly, které slouží jako podstavce, stojany, 

ramena nebo příčníky pro finální produkty. Některé pracoviště mohou být nahrazeny 

jinými, ale některé práce vyžadují tak unikátní operaci, že je možná vykonávat pouze na 

jednom stroji. Problém nastane v situaci, kdy na stroji, který není možno substituovat 

jiným ve výrobní hale, začnou vznikat fronty. Příčinou vzniku fronty může být například 

vadný kus litiny, nebo potřeba opracovávat daný kus více krát, než bylo původně v plánu.  

Tato situace může zapříčinit zpoždění zakázek. Důsledkem těchto příčin může vyvstat 

situace, kdy společnost přestane stíhat termíny, a pokud je ve smlouvě zakomponováno, 

že při nedodržení termínu uvedení do provozu u zákazníka má zákazník právo odstoupit 

od smlouvy a za vyrobený stroj nezaplatit, pro společnost vznikne ztráta v řádech milionů 

korun. 

Obdobná situace může nastat v případě, že zákazník zbankrotuje a není schopen stroj 

odebrat a zaplatit. Tento faktor je ovšem spojen s rizikem podnikání a krom předběžných 

opatření typu pojištění a zjištění solventnosti zákazníka není možné významně ovlivnit. 

 

4.4.  Analýza průběhu výroby 

 

V této kapitole se věnuji detailnější analýze výroby. Výroba byla již zmíněna ve čtvrté 

fázi průběhu řízení zakázky, ale byla celá shrnuta jako jeden proces z důvodu přehlednosti 

procesní mapy. Jelikož je tato práce zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu 

ve výrobní hale a největší nedostatky jsou aktuálně v oblasti těžké mechaniky, bylo nutné 

tyto činnosti blíže analyzovat.  
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Výroba je zahájena den po naskladnění potřebného množství materiálu pro započetí prací. 

Materiál je následně rozeslán dle povahy do řezárny materiálu, skladu odlitků nebo 

v případě nakupovaného finálního materiálu přímo do skladu, kde čeká na montáž.  

Po předběžném připravení dílů v řezárně přechází polotovary do sekce lehké mechaniky, 

kde dochází k opracování na požadovaný tvar dle výrobní dokumentace, poté přechází 

díl do skladu hotových součástí, odkud je následně odebrán do montáže. V sekci lehké 

mechaniky se jedná o dílce menši tvarů a nižších hmotností. 

Neméně důležitým procesem je provoz těžké mechaniky, který odebírá polotovary ze 

skladu odlitků. V úseku těžké mechaniky probíhá opracování odlitků, zpravidla velkých 

dílů o rozměru mezi 2 až 10 metry. Tyto díly zpravidla představují základy pro obráběcí 

stoje, stojany a portály. 

 

Obrázek 15 Průběh výroby (zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 
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4.5.  Pracoviště těžké mechaniky 

Sekce těžké mechaniky obsahuje několik menších pracovišť, ale hlavně čtyři klíčová 

pracoviště, na kterých probíhá většina důležitých operací. Pracovní názvy těchto 

klíčových pracovišť jsou: 

➢ Frézky NC FRUQ 400 VR/A24 

➢ Frézky NC FRFQ 250 

➢ WOTAN 

➢ FF 400 

Na obrázku 15 je možno vidět všechny pracoviště těžké mechaniky. 

Tabulka 4 Klíčová pracoviště těžké mechaniky 

Nh     

2017 2018 2019 
Celkový 
součet 

Popisky 
řádků Pracoviště NázevPrac 

Klíčová 
pracoviště 

TM 
45285.0 

Frézky NC FRUQ 400 
VR/A24 197,08 1 144,05   1 341,13 

45278.0 Frézky NC FRFQ 250 96,27 1 164,17 6,75 1 322,95 

44828.0 WOTAN 156,92 856,17   1 031,77 

45284.0 FF 400 51,57 791,80 91,39 934,76 

Ostatní pracoviště TM 501,84 3 956,19 98,14 4 630,61 

  45264.0 Frézky NC FFQ KR/A10 40,26 884,24 15,42 939,92 

  04717.0 Vrtačky souř. WKV 100 133,70 755,40   892,10 

  04821.0 
Vodorovná vyvrt.W9 a 
W100 28,07 793,03   829,80 

  09421.0 Zámečník 56,79 664,20 11,69 752,32 

  04827.0 Vodorovná vyvrt.WHN 13A   609,98   615,88 

  05294.1 Frézky FREP 20/40 110,32 479,95   590,27 

  04821.2 Vodorovná vyvrt.WH 10 102,60 422,77   538,72 

  05675.2 Brusky WALDRICH 30-10 25,00 452,71   477,71 

  35287.0 Frézky FREV 12x40 ANC 20,69 436,18   463,37 

  34824.0 WHN 13,8 CNC   456,93 1,26 458,19 

  09412.0 rýsování 32,88 375,89 10,00 418,77 

  04978.0 Hoblovky HD 12,5   313,46   313,46 

  04821.1 Vodorovná vyvrt.WHN 9 B 10,28 250,77 4,45 271,75 

  45164.0 Frézky NC FFQ 100WR/A6 17,32 218,66 5,32 241,30 

  04223.0 Karusel EK 3   161,77   161,77 

  44830.0 FOQ VM/2,5   35,49   35,49 

  04981.0 Hoblovky HD 16   29,68   29,68 

  05661.0 Wotan SFRW 630 2,48 21,55   24,03 

  04654.0 Vrtačka sloupová VR 6 A 0,40 14,85   15,25 

 Součet   780,13 8 844,97 65,40 9 785,16 

Celkový součet   1 281,97 12 801,16 163,54 14 415,77 
(Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace) 
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Data uvedená v tabulce ukazují, kolik práce je naplánováno udělat na každém pracovišti 

k aktuálnímu datu (13. 4. 2018, pozn. autor), data v tabulce jsou uvedena 

v normohodinách. Přestože je za námi první čtvrtina roku 2018, stále je potřeba dokončit 

značnou část normohodin z roku 2017.  

4.6.  Výběr výrobkového představitele těžké mechaniky 

 

Jako typický představitel, který se vyrábí v sekci těžké mechaniky byl zvolen vřeteník. 

Volba na vřeteník padla z několika důvodů. Vřeteník je typizovaný uzel pro většinovou 

část výrobkového portfolia, které společnost produkuje. Dalším důvodem byla 

průchodnost tohoto výrobku přes značné množství pracovišť těžké mechaniky a klíčové 

pracoviště WOTAN, u kterého je momentálně nejaktuálnější kapacitní problém. Vřeteník 

je potřeba opracovávat na pracovišti WOTAN. Slovem potřeba je myšleno, že operace 

nemůže proběhnout na žádném jiném stroji. Vřeteník je základním typizovaným uzlem, 

který se využívá pro velkou část strojů, ať se již jedná o univerzální obráběcí stroje, zde 

patří řada FU, tak i jednoúčelové produkty. Hlavním účelem vřeteníku je uchycení 

vřetena, které vykonává jak rotační, tak i posuvné pohyby. Provádění náročných 

obráběcích operací je umožněno díky umístění jednotky na posuvném stole.  

Obráběcí vřeteník se obecně skládá z těchto částí: vřeteník, skříň náhonu vřetene, 

posuvová skříň a vedení. Ve skříni náhonu vřetene jsou umístěny elektromotory, v drtivé 

většině dodávané firmou Siemens. Nejčastěji jsou vřeteníky osazovány na produktovou 

řadu označenou FU (např. FU 150). Doba operace na pracovišti WOTAN se pohybuje od 

10,75 normohodiny déle, dle množství a složitosti operace. 

 

Obrázek 16 Opracovaný vřeteník před kontrolou (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 5 Zjednodušený výrobní proces vřeteníku FU 150 

 Číslo operace Název operace Pracoviště 

Čas 
jednotkový tA 

[Nmin]  

 10 Rýsování 09412.0 201  

 20 Frézování 35287.0 400  

 30 Hoblování 04978.0 170  

 40 Vrtání 04827.0 697  

 50 Hoblování 04978.0 335  

 60 Rýsování 09412.0 133  

 70 Vrtání 34824.0 1121  

 80 Jemné frézování 45164.0 182  

 90 Vyvrtávání 44828.0 645  

 100 Kontrola 09863.0 120  

 110 Zámečník 09421.0 197  

 120 Uskladnění   -  

   Celkem   4201  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace) 

Na obrázku 16 je možno vidět sled procesů, které jsou potřeba pro vznik jednoho 

vřeteníku bez technologických a manipulačních časů. Tento proces je pro rok 2018 a 

dodělávky z roku 2017, naplánován 25krát. Pokud přepočítáme normominuty, zjistíme, 

že v teoretické rovině, dokonale volných pracovišť, by bylo možno vřeteník vytvořit do 

deseti dnů, ale je nutno ještě připočítat jeden pracovní den mezi každou činnost 

z technologických a manipulačních důvodů. V praxi, pokud se nevyskytnou nečekané 

záležitosti, které mají přednost, trvá výroba jednoho vřeteníku minimálně 26 dnů.   

4.6.1.  Klíčové pracoviště WOTAN 

 

Pro podrobnější analýzu jsem si vybral pracoviště s pracovním označením WOTAN. Toto 

pracoviště jsem si vybral z několika podložených důvodů. Jedná se o pracoviště, které se 

nedá substituovat jiným obdobným pracovištěm ve výrobní hale společnosti TOS Kuřim. 

Na pracovišti s kódovým označením 44828.0 probíhají operace vrtání, vyvrtávání a 

frézování. Pracoviště obsluhuje jeden strojní specialista.  

V tomto úseku se nejčastěji opracovávají polotovary typu kolébka, těleso vřeteníku, 

těleso hlavy a podobné, kde je nutné použít technologii vyvrtávání uvnitř nějakého tělesa.  
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4.7.  Mapa hodnotového toku 

 

Obrázek 17 mapa hodnotového toku vřeteníku (zdroj: vlastní zpracování) 
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Současný stav popisuje, jak probíhají jednotlivé výrobní a technologické operace na každém 

stanovišti při výrobě vřeteníku, v tomto případě konkrétního tipu FU 150 (vyrobeného 

v lednu, roku 2018, pozn. Autor).  

 

4.7.1.  Výrobní proces 

 

Materiálové toky 

C/T (Cycle Time) – cyklový čas je standardizovaný čas, potřebný pro vykonání operace, 

tedy práce na jednom kusu, strojem nebo pracovníkem. 

Uptime – disponibilita neboli dostupnost, je stanovený fond denní pracovní doby, kterou 

by mělo zařízení či pracovník vytvářet přidanou hodnotu. 

Operators – počet pracovníků potřebných pro vykonání operace. 

Časy výrobních operací a čekací lhůty, včetně návštěvy celého procesu, byly poskytnuty 

panem Ing. Jiřím Michelem při mích návštěvách TOS Kuřim. 

 

Obrázek 18 VSM - materiálové toky 1/2 (zdroj: vlastní zpracování) 

Prvním pracovištěm, kam materiál vstupuje, je proces rýsování poté je uskladněn 

z technologických a manipulačních důvodu ve skladu. Následuje operace frézování, 

hoblování atd. jak je možno vidět na obrázcích 18 a 19. 

 

Obrázek 19 VSM - materiálové toky 2/2 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Informační toky 

Informační toky zajišťují velmi důležitou funkci, a to plynulý chod výroby. Jen díky 

informačním tokům může být dosaženo efektivního výrobního procesu s potenciálem 

neustálého zlepšování. 

 

Obrázek 20 VSM - informační toky (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve společnosti TOS Kuřim jsou informační toky zajišťovány systémem SAP. Do systému 

SAP jsou zanášeny veškeré objednávky zákazníků včetně speciálních požadavků a 

následně je vygenerován plán. Systém generuje dva druhy plánů, a to na bázi měsíční a 

týdenní. 

Měsíční plán musí často být upravován. Je opět důležité zopakovat, že ve společnosti 

TOS Kuřim se jedná o kusovou unikátní výrobu, kde velmi často vznikají situace, které 

nemají precedens a musí se řešit okamžitě, a právě kvůli těmto důvodům vznikají 

odchylky v měsíčním plánu. Tento problém řeší týdenní plán, který se snaží vytvořit 

postup pro danou situaci, a i díky tomu korigovat měsíční plán. Taktéž je z většiny VSM 

obrázků patrné, že firma nevyužívá úplně kontinuální výrobu a výrobky zpravidla putují 

do meziskladu na jeden pracovní den. Tento postup funguje ve firmě již velmi dlouho a 

společnost tento systém využívá formou jakési vlastní zálohy.  

Z obrázku výše je patrné, že dochází mezi procesy ke komunikaci. Ty jsou součástí 

především týdenního plánování a slouží k předávaní informací technikům. Zpravidla se 

jedná o informace důležitých prací, které mají ve výjimečných případech přednost a 

podobně. 
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4.7.2. Koeficient PCE – Účinnost cyklu procesu 

 

Písmena PCE zkracují anglický označení Process cycle efficiency, přeložena jako 

účinnost cyklu procesu.  

VA/T – dobou zpracování označujeme čas, který přidává hodnotu výrobku a vytváří tak 

hodnotu pro zákazníka, za niž je ochoten zaplatit. 

NVA/T – čas výroby, o kterém můžeme říci, že nepřidává hodnotu pro zákazníka, a tudíž 

je označen jako plýtvání.  

PCE – informace, která říká, jak moc je výroba zatížena plýtváním. Výsledná informace 

je vypočítána jako poměr časů, které nepřidávají hodnotu vůči času, který hodnotu 

výrobku přidává.  

 

Obrázek 21 Koeficient PCE (zdroj: vlastní zpracování) 

V současném stavu procesu činí doba výroby (Value Adding), tedy čas, který přidává 

hodnotu 70,01 hodin. Naopak doba, kdy na výrobku není pracováno (Non Value Adding) 

je 136 hodin. Výsledný koeficient PCE pro aktuálně zmapovaný proces je 33,98 %. 

4.8. Shrnutí analýzy včetně popisu rozpoznaných úzkých míst 

 

Ve společnosti TOS Kuřim se během loňského roku začal postupně objevovat kapacitní 

problém v úseku těžké mechaniky. Nejvyostřenější problém je v současné době v úseku 

s pracovním označením WOTAN, kde se tvoří nejdelší fronta a zařízení nestíhá flexibilně 

zpracovávat důležité operace. K této situaci vedlo několik příčin. Nejvýznamnější bylo 

pravděpodobně zvýšení počtu zakázek, které jsou nutné zpracovávat na právě na 

zmíněném zařízení. 

Celý klíčový proces byl zachycen pomocí prvku mapování hodnotového toku. Po 

vypracování a prostudování mapy byly nalezeny další nedostatky, které jsou zmíněné 

dále.  
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4.8.1. Nalezené nedostatky v mapování hodnotového toku 

 

Obrázek 22 VMS - nalezené problémy (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8.2. Popis nalezených nedostatků 

 

Rozpoznané problémy byli rozděleny do dvou kategorií, na primární a sekundární.  

Primární nedostatek 

Primárním problémem je jednoznačně dlouhá čekací doba před operací vyvrtávání. Zde 

polotovar čeká šest pracovních dnů, což je proti ostatním operacím a prodlevám v 

meziskladu velmi nezanedbatelná část celého výrobního procesu. 

Sekundární nedostatky 

Při tvorbě mapování hodnotového toku byly nalezeny další nedostatky.  

Nedostatečná zpětná vazba 

Výroba je plánována pomocí systému SAP. Systém dokáže plánovat operace dopředu, 

ale nedokáže zpracovat zpětnou vazbu, zda byl proces dokončen. Problém nastává 

v případě poruchy stroje, problému u pracovníka nebo například vady materiálu. Tyto 

příkazy musí být manuálně upraveny a dodány do systému, čímž vznikají dodatečné 

náklady. 

Problém může nastat i v cela odlišném případě, tedy kdy je výrobek vytvořen dříve, než 

jaký byl stanoven čas pro danou operaci. Toto tvrzení může na první pohled vypadat jako 

teoretický předpoklad, ale opak je pravdou. Jelikož se jedná o kusovou unikátní výrobu, 

některé dílce mají specifické požadavky a čas na jejich vtvoření může být lehce 

naddimenzovaný. Následně jejich výroba proběhne o nějaký čas rychleji, než bylo 

v plánu a pracoviště čeká, než začne oficiálně další naplánovaná operace. 

Duplicitní operace 

Z mapy toku hodnot můžeme vyčíst, že některé činnosti jsou v procesu prováděny 

vícekrát. A jelikož je nutné ponechat po každé operaci jednodenní lhůtu 

z technologických a manipulačních důvodů, právě činnosti, které jsou opakovaně 

prováděné na stejném zařízení, nám prodlužují celkovou dobu tohoto procesu. 
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 Návrhy na zlepšení  

 

V předchozí kapitole této práce byla zpracována analýza současného stavu, kterou 

završila mapa hodnotového toku s následným vyhodnocením úzkých míst. Byly zjištěny 

nedostatky v současném stavu, a proto bylo potřeba navrhnout opatření, která povedou 

k odstranění problematických míst a navrhnout takový výrobní proces, kde nebude 

docházet k plýtvání, což nepřináší hodnotu pro zákazníky a bude možno jej nazvat 

štíhlým výrobním procesem. K dosažení optimalizace procesu nebo alespoň stavu, který 

se tomuto řešení co nejvíce blíží, je zapotřebí zavést tyto kroky.  

5.1.  Zkrácení čekací doby před klíčovým pracovištěm 

 

Jak již bylo zmíněno nesčetněkrát, primární problém narušující plynulost celého 

výrobního procesu vřeteníku je dlouhá čekací doba před klíčovým pracovištěm. Jako 

řešení tohoto problému byla navržena tyto tři řešení. 

Vytvoření dvousměnného provozu 

Jelikož většina výrobních procesů ve společnosti TOS Kuřim funguj v současné době 

formou jednosměnného provozu, včetně celého mapovaného procesu, jeví se jako ideální 

návrh, právě zde zavést v době velkého vytížení dvousměnný provoz. Dvousměnný 

provoz by fungoval pouze v případě fronty na klíčové pracoviště. V jednoduchém 

matematickém modelu by se nám zkrátila čekací doba na polovinu, tedy tři na dny. 

Pořízení druhého zařízení 

Jako druha varianta se jeví pořízení druhého zařízení, které by taktéž zkrátilo čekací dobu 

na tři dny. Dalším potenciálním přínosem tohoto řešení je vytvoření pracoviště, které by 

bylo schopno pracovat v případě nečekané poruchy či odstávky pracoviště prvního. 

Outsorcing 

Třetí navržené řešení uvažuje použití outsorcingu, jako metody pro zkrácení času před 

klíčovým pracovištěm. Řešení spočívá v nalezení jiné společnosti, která by za nás daný 

proces vykonala. Toto navrhované řešení se neztotožňuje s metodou štíhlé výroby a je 
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uvedeno spíše jako akutní řešení v případech nutnosti, jakýmž jsou například poruchy 

strojů, vedoucích k vysokým pokutám za nesplnění termínů. 

 

5.2.  Zlepšení zpětné vazby – Kanban  

 

Společnost v současné době plánuje hlavně na týdenní bázi a operativně plánuje obden. 

To vysvětluje z velké jednodenní prodlevy mezi jednotlivými operacemi. Já doporučuji 

toto plánováni rozšířit o denní plánování pomocí Kanban karet. Systém kanban karet je 

využíván hlavně v sériových produkcích, ale i v našem výrobním procesu můžeme využit 

jeho potenciál. Za pomoci karet kanban na bázi denního plánovaní budeme schopni lépe 

řešit neočekávané problémy. Flexibilním řešením těchto situací ubyde zpomalování 

výrobního procesu a významně se zlepší zpětná vazba komunikace a kontroly. 

Systém Kanbanových karet bude realizován od úzkého místa, tedy činnosti operace 

vyvrtávání proti směru materiálového toku.  

 

5.3. Spojení duplicitních operací  

 

Na základně zmapovaného výrobního procesu jsem se pozastavil nad duplicitou 

některých pracovišť a jejich úkonů. Na mé praxi ve firmě jsem se proto tázal, zda by bylo 

možné některé operace sloučit a tím zkrátit celý proces. Bylo mi odpovězeno, že 

teoreticky to proveditelné je, ale bylo by nutné to vyzkoušet v praxi. Společnost využívá 

v tomto tradiční osvědčený způsob a jelikož je tento proces jen jeden z několika procesů, 

které ve výsledku tvoří finální výrobek, nebylo nutno tuto metodu dříve zkoumat. Proto 

jsem se ji rozhodl navrhnout jako velmi zajímavé zkrácení výrobního procesu vřeteníku. 

 

Současný stav:  

 

Obrázek 23 Současný stav procesu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Stav po navrhované změně:  

 

Obrázek 24 Stav po navrhované změně (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jak je z obrázku číslo 24 patrné byly sloučeny operace, u kterých byla tato možnost 

teoreticky potvrzena odborníky v oboru. Toto sloučení se projevilo u procesů hoblování 

a rýsování.  

Procesy hoblování byly spojeny v jeden a nový čas této operace byl odborně odhadnut na 

480 minut. V současném stavu je proces hoblování rozdělen do dvou, které mají délku 

170 a 330 minut. Po sečtení časů se dostáváme na hodnotu 500 minut. Nová hodnota je 

kratší o 20 minut, toto zkrácení způsobeno odstraněním jedné přípravy operace. 

Druhá operace, kde je teoretická možnost sloučit operace je proces vrtání. Proces vrtání 

je taktéž v současném stavu rozdělen do dvou samostatných operací o délce 697 a 1121 

minut. Součet těchto dvou operací je v současném stavu tedy 1818 minut. Odborný odhad 

délky operace po navrhovaném sloučení je 1800 minut.  

V obou případech odborných odhadů se jedná o nejdelší možné časy a je tedy velmi 

pravděpodobné, že po zaběhnutí nových procesů, bude čas operací kratší. 
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5.4.  Value stream mapping – návrh budoucího stavu 

 

Obrázek 25 VSM - návrh budoucího stavu (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.5.  Popis budoucího stavu 

 

Obrázek 25 ukazuje, jak bude vypadat proces po aplikování navržených změn. Duplicitní 

operace, u kterých bylo technologicky možné je spojit, byly spojeny. Celý výrobní proces 

tím byl zkrácen z původních 11 činností na konečných 9 činností. 

Díky vytvoření dvousměnného provozu na klíčovém pracovišti, kde probíhají operace 

vyvrtávání, se zkrátila fronta na toto zařízení z původní šesti dnů na tři.  

Dále byl zaveden KANBAN systém, konkrétně od nalezeného úzkého místa proti směru 

materiálového toku. Díky zavedení Kanban kartám se výroba stala rychlejší a efektivnější 

bez zbytečného čekání. Což potvrzuje, že průběžná doba výroby byla snížena na 

minimum. Skladové zásoby byly sníženy na minimum a byl ponechán pouze jeden 

pracovní den z technologických a manipulačních důvodů.  

Zavedením těchto prvků dochází k celkovému zeštíhlení výroby a k lepší využitelnosti 

výrobní kapacity. Taktéž bylo sníženo plýtvání ve formě zbytečných nákladů vázaných 

na skladování polotovarů. 

 

5.5.1. Koeficient PCE 

 

Optimalizaci výroby dokazuje fakt, že koeficient se změnil z původních 33,98 % na 41,92 

%, což dokazuje že došlo ke snížení plýtvání a zvýšení efektivnosti výroby. Věřím, že 

tento posun je pro společnost dostatečně přínosný a bude uvažovat o jeho zavedení. 

 

Obrázek 26 VSM - Budoucí koeficient PCE (zdroj: vlastní zpracování) 
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 Podmínky realizace a přínosy 

 

Základní podmínkou pro vytvoření Value Stream Mapping je určení zodpovědné osoby, 

která bude mít zodpovědnost za celý proces mapování. Vybraná osoba musí mít přehled 

o vybraném výrobním procesu a zároveň teoretické povědomí o mapování hodnotového 

toku. Následujícím krokem je využití zmíněných teoretických předpokladů a spojení je 

s praxí při procesu mapování. 

Pro vytvoření mapy toku hodnot je nejprve nutné důkladně analyzovat současný stav 

výrobního procesu, tedy přes jaké pracoviště výrobek prochází, jak dlouhé jsou jednotlivé 

procesy atd. Výsledkem je mapa hodnotového toku, která musí být následně podrobena 

důkladné analýze, jejímž výsledkem je nalezení všech úzkých míst, kde dochází 

k plýtvaní, a které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka. Po nalezení všech kritických míst, 

je nutné nalézt možná řešení, které následně povedou k dosažení ideálního budoucího 

stavu.  

Primárním přínosem této diplomové práce bylo vytvoření mapy hodnotového toku a 

odhalení úzkého místa. Společnost si byla vědoma nedostatečné optimalizace tohoto 

výrobního procesu již před zhotovením této práce. Již samotná analýza současného stavu 

odhalila konkrétní nedostatky, které společnost zajisté využije, i kdyby nechtěla využít 

všechny prezentované návrhy na zlepšení současného stavu.  

 

6.1.  Podmínky realizace a přínosy dílčích návrhů 

 

Kromě samotné mapy hodnotového toku byly navrženy dílčí opatření, které mají přímý 

vliv na zlepšení průchodností toku hodnot procesem. Tyto návrhy jsou v následujících 

podkapitolách předloženy a zhodnoceny jak dle přínosu, tak dle nákladů, potřebných pro 

jejich provedení. 
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6.1.1. Zkrácení čekací doby 

 

Byly navrženy tři způsoby, jak je možné zlepšit kapacitu nalezeného úzkého místa. 

Nejprve je každá možnost rozebrána z pohledu přínosů a podmínek realizace samostatně 

a na závěr oddílu je uvedena sumarizace všech návrhů. 

Vytvoření dvousměnného provozu 

Primárním přínosem vytvoření dvousměnného provozu dané operace je zkrácení čekací 

doby na toto zařízení, která měla v době měření hodnotu šesti dnů a tím zeštíhlení celého 

procesu.  

Primární podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je nalezení vhodného pracovníka. 

Ekonomicky výhodnější řešení je přeškolit již platného zaměstnance společnosti, který je 

v současné době neefektivně využit. Nákladnějším řešením je nalezení nového 

pracovníka, obzvlášť v současné době, kdy je vysoká poptávka po strojních operátorech. 

V případě nového zaměstnance je nutné jej vyškolit pro obsluhu stroje. Náklady na 

jednoho pracovníka za směnu trvající osm hodin znamenají průměrně 1300 Kč a 13 000 

Kč na jeden stroj. 

Pořízení druhého stroje 

Přínosem pořízení druhého stroje a tím vytvoření úplně nového pracoviště bude také 

zkrácena čekací doba před klíčovým pracovištěm a bude mít stejný důsledek jako 

předcházející návrh. Dalším přínosem tohoto návrhu je možnost pokračovat nepřerušeně 

v produkci v případe, že původní pracoviště bude mít neočekávanou poruchu nebo bude 

nutná odstávka. 

Podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je vydání velkého finančního obnosu, který si 

firma v současné době nemůže dovolit. Odhadovaná cena stroje je asi 17 milionu Kč. 

Outsourcing  

Posledním návrhem je využití outsourcingu. Řešení se přímo neshoduje s principy štíhlé 

výroby a je vhodné využít spíše v případech nutnosti, jako je porucha stroje nebo extrémní 

nestíhání stanovených termínů a hrozba velkých pokut. 
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Podmínky pro realizaci tohoto řešení je nalezení společnosti, která je schopna opracovat 

vřeteník dle naší potřeby. Společnost v současné době nevyužívá žádný outsourcingový 

proces. V případě outsourcingu vřeteníku se společnosti nákladově ani časově nevyplatí 

vyvážet vřeteník pouze na operaci vyvrtávání a ostatní činnosti provádět na vlastních 

pracovištích. Levnější a kratší varianta je dopravit ho rovnou ze slévárny do vybrané 

firmy a tam ho nechat opracovat kompletně. Byly odhadnuty náklady na outsourcing, 

které činí pro celý mapovaný proces hodnotu 180 000 Kč. K těmto nákladů musíme 

přičíst ještě náklady na dopravu v hodnotě 6 000 Kč za jednosměrný převoz. Poslední 

důležitou hodnotou, kterou musíme znát je rozmezí 50-60 dnů, které jsou potřebné pro 

vytvoření vřeteníku v jiné společnosti a dodání do naší společnosti. 

Ekonomické zhodnocení jednotlivých návrhů 

Tabulka 6 Dvousměnný provoz 

 Návrh Dvousměnný provoz 

   Stávající pracovník Nový pracovník 

 Přeškolení či vyškolení 5 000 Kč 10 000 Kč 

 Pracovní/směna 13 000 Kč 13 000 Kč 

 Stroj/směna 1 300 Kč 1 300 Kč 

 Celkem 19 300 Kč 24 300 Kč 
(zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 7 Pořízení nového stroje 

 Návrh Pořízení nového stroje 

 Cena 17 000 000 Kč 

 Obsluha 24 300 Kč 

 Celkem 17 24 300 Kč 
(zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 8 Outsourcing 

 Návrh Outsourcing 

 Náklady na Outsourcing 180 000 Kč 

 Náklady na dopravu 12 000 Kč 

 Nákl. vlastního procesu -155 000 Kč 

 Náklady celkem 37 000 Kč 
(zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 9 Porovnání předchozích variant 

 Návrh Dvousměnný provoz Pořízení stroje Outsourcing  

 Celkové náklady 19 300 Kč 24 300 Kč 17 24 300 Kč 37 000 Kč  
(zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulek je patrné, že ekonomicky nejvýhodnější řešení je zavést dvousměnný provoz. 

Hodnoty uvedené v tabulkách mají spíše orientační charakter, protože není možné se 

fyzicky dostat ke konkrétním číslům. Taktéž hodnoty, které jsou v tabulkách nerespektují 

faktor času, ale pouze peněžní vyjádření na jeden výrobek.  

Prví dva návrhy jsou stejně časově prospěšné, kdežto třetí návrh trvá zhruba 55 dnů, jak 

již bylo zmíněno, ale nevyužívá k tomu zaměstnance společnosti. 

6.1.2. Zlepšení zpětné vazby 

 

Pomocí Kanbanu se více propojí výrobní stanoviště, jelikož Kanban funguje na principu tahu 

a Kanbanovém signálu, kdy předešlé pracoviště vyšle signál, že je připraveno pracovat. 

Kanbanový signál je vysílán od pracoviště, kde bylo nalezeno úzké místo, tedy pracoviště 

vyvrtávání.  

Zavedením Kanban karet se také sníží meziskladové zásoby rozpracovaného výrobku na 

technologické minimum, protože tyto zásoby na sebe vážou kapitál a zvyšují náklady na 

skladování. Po odstranění tohoto problému došlo ke snížení průběžné výrobní doby, která 

nepřinášela hodnotu pro zákazníka. Zlepší se také materiálové a informační toky na pracovišti 

a v celé společnosti. 

6.1.3. Spojení duplicitních operací 

 

Díky spojením duplicitních operací se zkrátí celý výrobní proces z původních 11 činností 

na 9 činností. To přinese zkrácení procesu o 2 dny.  

Prvotní podmínkou pro realizace, je praktické odzkoušení, zda je technologicky možné 

provést navrhované změny. Teoreticky bylo potvrzeno možnost spojení těchto dvou 

konkrétních činností, ale v praxi by se mohli objevit problémy například s manipulací 

polotovaru nebo nemožností dosáhnout potřebných úhlů při vrtání. 
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V případě úspěšné praktické zkoušky, je nutné nově vzniklé činnosti zdokumentovat a 

doškolit operátory těchto procesů. Jelikož si společnost TOS Kuřim zakládá na jakosti 

svých procesů, je dalším nezbytným krokem proces monitorovat a zaznamenat proces. 

Po zaběhnutí nového procesu je nutné jej z analyzovat. Analýza nového procesu by měla 

probíhat v těchto krocích: 

• Volba monitorovaného znaku 

• Volba kritérií (Kdo, kde, jak často) 

• Volba metody monitorování 

• Samotné měření 

• Zaznamenání hodnot 

• Porovnání naměřených hodnot s plánovanými 

Tato prvotní analýza by měla primárně sloužit jako podklad pro další měření, které nám 

teprve ukáže, zda byla tato změna opravdu přínosná a jakou přidanou změna měla. 

6.2.  Závěrečné zhodnocení 

 

Doba potřebná pro dokončení mapovaného procesu před optimalizací byla 206,01 hodin, 

což se rovná 25,75 pracovních dnů.  

Po zavedení navrhovaných opatření se doba snížila na 165,3 hodiny. Pokud je tato 

hodnota přepočítána na dny, jedná se 20,6 pracovních dnů. 

Po aplikaci navrhovaných změn, se celková doba procesu snížila o 5 pracovních dnů, což 

ve výrobních procesu, původně čítajícím necelých 26 dnů, je nezanedbatelná doba. 
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 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo navržení štíhlého výrobního procesu ve společnosti TOS 

KUŘIM – OS, a.s., který povede primárně ke zvýšení hodnoty pro zákazníka za pomoci 

zkrácení času výroby. Štíhlým prvkem byl vybrán Value Stream Mapping – mapování toku 

hodnot. 

Společnost, ve které jsem zpracovával svoji diplomovou práci není typickým 

představitelem uživatele principů štíhlé výroby. Společnost produkuje v podstatě unikátní 

kusovou výrobu. Princip štíhlé výroby vzešel z autoprůmyslu, přesto některé principy 

společnost již využívá.  

Jak již bylo řečeno, štíhlým prvkem byl vybrán Value Stream Mapping. Společnost tento 

prvek nikdy nepoužila, a proto bylo nutno analyzovat současný stav výrobního procesu. 

Nejprve byl zvolen vhodný reprezentant, kterým se stala výroba vřeteníku. Vybraný výrobek, 

jehož výroba se v různých malých modifikacích poměrně pravidelně opakuje v sekci těžké 

mechaniky, byl dostatečný k věrnému vyobrazení modelu za pomoci Value Stream Mapping. 

 Z analyzovaného současného výrobního procesu byla vytvořena mapa, která věrně ukazuje 

celý proces výroby vřeteníku. Z následné analýzy mapy byly zjištěny nedostatky, které bylo 

potřeba dále analyzovat a odstranit. Po zjištění úzkých míst, byly zvoleny úpravy, vedoucí 

k optimalizaci výrobního procesu.  

Vybraný výrobní proces, který původně čítal necelých 26 pracovních dnů byl zkrácen na 

konečných 20,6 pracovních dnů. K tomuto zkrácení napomohla optimalizace klíčového 

pracoviště, zavedení systému Kanban a spojení duplicitních pracovišť.  

Závěrem diplomové práce lze konstatovat, že se podařilo dosáhnout cílů práce. Za pomoci 

optimalizace materiálových a informačních toků byl navržen štíhlý výrobní proces, který 

přispěl v konečném důsledku ke zvýšení hodnoty pro zákazníka.   



 84  

 

Seznam použitých zdrojů a literatury 

 

(1) ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 

2006. ISBN 80-247-1281-4. 

(2) CIENCIALA, Jiří. Procesně řízená organizace: tvorba, rozvoj a měřitelnost 

procesů. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN isbn:978-80-7431-044-7. 

(3) ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada, 

2007. Management v informační společnosti. ISBN isbn:978-80-247-1679-4. 

(4) SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada, 2011. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3938-0. 

(5) ROLÍNEK, Ladislav. Procesní management: vybrané aspekty. V Českých 

Budějovicích: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN isbn978-

80-7394-148-2. 

(6) ŠIMONOVÁ, Stanislava. Modelování procesů a dat pro zvyšování kvality. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, c2009. ISBN 

978-80-7395-205-1.  

(7) JEŽEK, O. Trvalé zlepšování procesů [online]. 2006 [cit. 2017-05-10]. 

Dostupné z: http://www.produktivita.cz/cs/metody-pi/trvale 

zlepsovaniprocesu.html. 

(8) KOŠTURIAK, Jan. Kaizen : osvědčená praxe českých a slovenských podniků 

. Brno: Computer Press 2010, 234 s. ISBN 978-80-251-2349-2. 

(9) KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck, 

2001. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9471-6.  

(10) JUROVÁ, Marie. Výrobní procesy řízené logistikou. Brno: BizBooks, 2013. 

ISBN 978-80-265-0059-9.  

(11) KAVAN, Michal. Výrobní a provozní management. Praha: Grada, 2002, 424 

s., ISBN 80-247-0199-5. 



 85  

 

(12) UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: 

GRADA Publishing 2008, 190 s. ISBN 978-80-247-2472-0. 

(13) IMAI, Masaaki. 2005. Gemba Kaizen: [řízení a zlepšování kvality na 

pracovišti]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, viii, 314 s. Expert (Grada). ISBN 

80-251-0850-3. 

(14) SLACK, Nigel, Stuart CHAMBERS a Robert JOHNSTON. Operations 

management. 6th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010, xxv, 686 

p. ISBN 978-0273730460. 

(15) LAMBERT, Douglas M, James R STOCK a Lisa M ELLRAM. Logistika. 2. 

vyd. Praha: Computer Press, 2000, xviii, 589 s. ISBN 8072262211. 

(16) STEHLÍK, A. a J. KAPOUN. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 2008, 

266 s. ISBN 978-80-86929-37-8. 

(17) JIRSÁK, Petr, Michal MERVART a Marek VINŠ. Logistika pro ekonomy - 

vstupní logistika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 

s. ISBN 978-80-7357-958-6. 

(18) JIRÁSEK, JAROSLAV, Štíhlá výroba. Praha: Grada Publishing, 1998. 199 s. 

ISBN 80-7169-394-4. 

(19) MARHOULOVÁ, Dagmar. Japonské systémy řízení. 2. vyd., v Institutu řízení 

1. vyd. Praha: Institut řízení, 1991. 275 s. ISBN 807014033X. 

(20) VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2012, 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.  

(21) MAŠÍN, I. Mapování hodnotového toku ve výrobních procesech. Liberec: 

Institut průmyslového inženýrství, 2003. 77 s. ISBN 80-903533-1-2. 

(22) Total Value Stream. In: Kaizen.com [online]. 2014 [cit. 2018-05-11]. Dostupné 

z: https://in.kaizen.com/blog/post/2014/03/10/value-stream-mapping-to-add-

value-and-eliminate-muda.html 

https://in.kaizen.com/blog/post/2014/03/10/value-stream-mapping-to-add-value-and-eliminate-muda.html
https://in.kaizen.com/blog/post/2014/03/10/value-stream-mapping-to-add-value-and-eliminate-muda.html


 86  

 

(23) KUČERÁK, Dušan. VSM: IPA More Than Expected [online]. [cit. 2018-05-

15]. Dostupné z: http://www.ipaczech.cz/cz/ipa-slovnik/vsm. 

(24) LIKER, Jeffrey K. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového 

výrobce. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 390 s. Knihovna světového 

managementu. ISBN 978-80-7261-173-7. 

(25) Plýtvaní. Www.kcm.cz [online]. 2017 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

http://www.kcm.cz/kategorie/plytvani.aspx 

(26) BY MIKE ROTHER a John SHOOK. Learning to see: value-stream mapping 

to create value and eliminate muda. Version 1.3. Cambridge, Mass: Lean 

Enterprise Inst, 2003. ISBN 0966784308. 

(27) ŠKOLAŘ, Petr. Mapování toku hodnot – VSM. Utb.cz [online]. [cit. 2018-05-

14]. Dostupné z www:<http://web.fame.utb.cz/en/docs/Skolar.pdf? 

PHPSESSID=2b3e3fd8a29f9717231b9c7b220f1cd2 >. 

(28) MAŠÍN, Ivan a Milan VYTLAČIL. Nové cesty k vyšší produktivitě: metody 

průmyslového inženýrství. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 2000. 

311 s. ISBN 80-902235-6-7 

(29) Ako efektívně mapovať hodnotový tok v podniku? IPA Slovakia, Žilina, 67 

stran, bez ISBN 

(30) BLAŽKOVÁ, M., 2007. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední 

firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. Manažer. ISBN 978-80-247-1535-3. 

(31) Tos-kurim [online]. 2018 [cit. 2018-05-13]. Dostupné z: http://www.tos-

kurim.com/cz/ 

(32) Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Www.justice.cz [online]. Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=206032 

(33) VRBACKÝ, T. Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 63 s. Vedoucí 

bakalářské práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc. 

http://www.ipaczech.cz/cz/ipa-slovnik/vsm
http://www.kcm.cz/kategorie/plytvani.aspx
http://www.tos-kurim.com/cz/
http://www.tos-kurim.com/cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=206032


 87  

 

(34) Toshulin koupil od Alty strojírnu TOS Kuřim - OS. In: Ceske noviny [online]. 

ČTK, 2018, 1.2.2018 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/toshulin-koupil-od-alty-strojirnu-tos-

kurim-os/1580722 

(35) Porterův model konkurenčních sil. In: Www.vlastnicesta.cz [online]. 2012, 

23.4.2012 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/ 

(36) Mapa areálu TOS kuřim. In: Www.vuvl.cz [online]. 2014, 23.4.2014 [cit. 2018-

05-13]. Dostupné z: http://vuvl.cz/wp-content/uploads/2016/03/mapa-

NEW2.jpg 

(37) TOS KUŘIM - OS, a.s. CAS Výtoční zpráva 2016 [online]. 31.3.2017. Kuřim: 

TOS KUŘIM - OS, 2017 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl 

detail?dokument=51846235&subjektId=206032&spis=685279 

(38) DUDOVSKIY, John. McKinsey 7S Model. In: Www.research-

methodology.net [online]. 2017, 21.6.2017 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://research-methodology.net/google-mckinsey-7s-model/ 

(39) TAIICHI OHNO. In: Www.lean-fabrika.cz [online]. ROI Management 

Consulting, 2012 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: http://www.lean-

fabrika.cz/literatura/autori/taiichi-ohno#.Wvx07IiFOUk 

 

  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/toshulin-koupil-od-alty-strojirnu-tos-kurim-os/1580722
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/toshulin-koupil-od-alty-strojirnu-tos-kurim-os/1580722
http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/
http://vuvl.cz/wp-content/uploads/2016/03/mapa-NEW2.jpg
http://vuvl.cz/wp-content/uploads/2016/03/mapa-NEW2.jpg
https://research-methodology.net/google-mckinsey-7s-model/
http://www.lean-fabrika.cz/literatura/autori/taiichi-ohno#.Wvx07IiFOUk
http://www.lean-fabrika.cz/literatura/autori/taiichi-ohno#.Wvx07IiFOUk


 88  

 

Seznam použitých zkratek 

 

C/T – Cycle Time (čas výroby) 

DBR – Drum, Buffer, Rope (buben, zásobník, lano) 

JIT – Just in Time  

NVA/T – Non Value Adding/Time (průběžná doba výroby) 

PCE – Progress Cycle Efficiency (efektivnost cyklu procesu) 

VA/T – Value Adding/Time (doba zpracování) 

VSM – Value Stream Mapping (mapování toku hodnot) 
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