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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním 

podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první 

části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické části je přestavena 

konkrétní společnost, podrobně popsán průběh zakázky a identifikována všechna možná 

rizika, která se mohou v průběhu zakázky vyskytnout. Jejich identifikace je provedena 

pomocí vybraných nástrojů – metoda FMEA a Ishikawa diagram. Cílem diplomové 

práce je na základě provedené analýzy identifikovat možná rizika a pro nejzávažnější 

rizika navrhnout opatření, která by vedla k jejich minimalizaci.  

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of risk management during order processing in 

the production company, named Slévárna Kuřim, a.s., which produces castings. The 

first part of the thesis presents the theoretical background. In the practical part,  

a specific company is introduced, an order processing is described, and all possible risks 

that may occur during order processing are identified. Their identification is done by 

using selected tools - the FMEA method and the Ishikawa diagram. The goal of the 

diploma thesis is to identify possible risks based on performed analysis and for the most 

serious risks propose measures that would minimize them. 
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ÚVOD 

V dnešní době je řízení rizik a s nimi spojená problematika stále více aktuální téma. 

Každý výrobní proces je doprovázen určitými riziky a firmy se snaží tato rizika určitým 

způsobem identifikovat, změřit a analyzovat. Následně je pak zapotřebí aplikovat 

vhodná opatření, jejichž úkolem je zmírnit působení rizik. Opomenutí možných hrozeb, 

které s sebou rizika přináší, může podnik stát svoji pozici na trhu. I přes vysokou 

automatizaci ve výrobě je stále nezbytné zapojení lidského faktoru, který je ovšem 

nejčastější příčinou vzniku rizik ve společnostech. Lidský faktor dělá běžně nějaké 

chyby a v tom se skrývá podstata rizikovosti lidského faktoru ve firmách. Z tohoto 

důvodu by se měly podniky snažit nahradit lidské pracovní síly stroji a tím riziko 

vzniku minimalizovat.  

Většina z nás ví, že nejlepší je se zabývat riziky preventivně, a to z důvodu, že vzniklá 

rizika mohou ovlivnit chod podniku. Preventivní opatření jsou pro společnost 

z ekonomického pohledu výhodnější než poté čelit vzniklým následkům.  

Cílem diplomové práce je popsat průběh zakázky výroby odlitků a identifikovat možná 

rizika, která mohou v průběhu zakázky nastat. Práce je rozdělena do tří částí. 

V teoretické části se zaměřím na popis základních pojmů, které se týkají dané 

problematiky. Budou zde vysvětleny pojmy jako řízení zakázkové výroby, popis 

výrobního procesu, dále také řízení kvality výrobků a s tím souvisejících sedm 

základních nástrojů řízení kvality. Popsány budou také metody FMEA a Ishikawa 

diagram, které budou použity k analýze rizik v praktické části. Teoretickou část 

zakončím seznámením se základními pojmy analýzy rizik, jejich klasifikací a členěním.  

Pro praktickou část jsem si vybrala společnost Slévárna Kuřim, a.s., která se zabývá 

výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny. V úvodu bude stručně představena vybraná 

společnost, její výrobní sortiment, vize a následně popsán průběh zakázky začínající 

poptávkou a pokračující přes nabídku, objednávku, výrobní fázi, kontrolu až po 

skladování a expedici hotového výrobku k zákazníkovi. Následně budou zpracovány 

dvě metody analýzy rizik – metoda FMEA a Ishikawa diagram. Pomocí těchto metod 

identifikuji možná rizika, která mohou v jednotlivých částech průběhu zakázky nastat. 

Po zpracování analýz rizika vyhodnotím, a k rizikům, která představují největší 

ohrožení pro společnost navrhnu možná zlepšení vedoucí k jejich minimalizaci. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Práce se bude zabývat hledáním rizik v průběhu zakázky ve společnosti Slévárna 

Kuřim, a.s.. Budou vyhledána možná rizika a identifikovány jejich příčiny, které budou 

dále sloužit k následným návrhovým opatřením.  

Cílem mé diplomové práce je identifkovat rizika v průběhu zakázky ve výrobním 

podniku, který se zabývá výrobou odlitků. Dílčím cílem je nalézt všechna rizika, která 

se mohou v jednotlivých částech průběhu zakázky vyskytnout a pro nejzávažnější rizika 

navrhnout opatření pro jejich minimalizaci.  

Základem je získat potřebné teoretické znalosti dané problematiky, týkající se oblasti 

výrobního prostředí a rizik. K tomu bude sloužit teoretická část této práce.  

V analytické části budou použity dva základní nástroje analýzy rizik, konkrétně metoda 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) pro identifikaci a hodnocení rizik  

a následně bude provedena analýza příčin a následků tzv. rybí kost (Ishikawa diagram). 

V návrhové části budou pro nejzávažnější rizika navrhnuta možná opatření, která by 

vedla k jejich minimalizaci. Práce bude též obsahovat finanční zhodnocení navrhnutých 

opatření.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se zaměřením na vysvětlení základních pojmů, které souvisí s riziky 

řízení průběhu zakázky v podniku. Díky tomu budeme schopni lépe porozumět dalším 

částem diplomové práce. Budou objasněny pojmy, jako je výroba, výrobní proces, 

postup nákupu materiálu, TPV, kvalita výroby. Dále se zaměříme na pojem riziko, 

klasifikace rizika a analýzu rizika. Vysvětlíme si také metody analýzy jakosti a rizik.  

2.1 Teorie řízení zakázkové výroby 

Výrobu lze chápat jako přeměnu výrobních faktorů na ekonomické statky a služby, 

které jsou následně spotřebovány. Statky – fyzické komodity (předměty vyráběné pro 

spotřebu nebo směnu), které uspokojují potřeby kupujících a přispívají k jejich 

ekonomickému blahobytu. Na druhou stranu, služby jsou nehmotné statky a uspokojují 

duševní potřeby zákazníků.  

Výrobní faktory jsou zdroje, které se používají v procesu výroby. Obvykle je členíme 

do čtyř hlavních skupin výrobních faktorů: 

• přírodní zdroje (půda) – (orná půda, lesy, nerostné suroviny, voda, vzduch), 

• práce – (lidské zdroje), 

• kapitál – (vzniká v průběhu výroby a uplatňuje se při další výrobě), 

• informace (Keřkovský, 2009). 

 

Výroba slouží k vytvoření materiálových i nemateriálových statků odpovídajících tržní 

poptávce. Mezi vstupní faktory můžeme zařadit především materiál, kterým myslíme 

například suroviny, polotovary nebo hotové výroby. Tento se materiál se dále podrobí 

výrobnímu procesu. Z těchto vstupů vznikají v konečném důsledku výstupy neboli 

konečné produkty. Aby vůbec mohl konečný produkt vzniknou, musí být ve výrobním 

procesu vyžit lidský výkon, pracovní síla a podnikové prostředky, jako jsou stroje, 

počítače, přípravky atd. (Tomek ,Vávrová, 2000). 

 



14 

 

2.2 Popis výrobního procesu 

Proces je soubor opakujících se činností, které přeměňují vstupy na výstupy. V případě 

podnikových procesů je jejich cílem, aby objednávka zákazníka přešla přes všechny 

procesy v podniku co nejrychleji s dosažením minimálních nákladů. Čím delší dobu se 

objednávka zdrží v podnikovém procesu, tím více nákladů s sebou přináší a zákazník na 

objednaný výrobek čeká déle. Cílem je tedy dostat výrobek nebo službu k zákazníkovi: 

• v požadovaném čase,  

• množství,  

• kvalitě, 

• s optimálním krycím příspěvkem (Košturiak Janošková, 2010). 

Výrobní proces je uskutečňován tzv. výrobním systémem, což je vlastně transformace 

výrobních faktorů na zboží nebo službu. Výrobní proces je určen: 

• určením výrobku/služby, 

• rozmanitostí a množstvím výrobků a služeb, 

• zvolenou technologií, uspořádáním a organizací výroby, 

• stabilitou výroby a schopnost reagovat na poptávku. 

Z toho plyne, že výroba a výrobní procesy neexistují jen ve výrobních organizacích, ale 

i ve všech organizacích, které poskytují služby. Tento proces úzce souvisí s ostatním 

procesy a funkcemi ve firmě a jejich konkrétní náplň se může případ od případu lišit 

(Keřkovský, 2012). 

2.2.1 Dělení výroby 

Výrobu lze rozdělit podle různých kritérií, přičemž některá z nich budou níže detailněji 

popsána. Výrobu můžeme rozdělit podle výrobního procesu, plynulosti výroby a podle 

množství a druhu výrobků. 

a) Dělení výroby podle procesu 

Výrobu podle procesu můžeme rozdělit na technologický princip, předmětný princip 

a výrobu v centrech.  
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• technologický princip – pracoviště jsou uspořádány do jednoho útvaru (dílny), 

a jsou vytvořeny mezisklady ke snadnější manipulaci a plynulému postupu 

jednotlivých procesů, 

• předmětný princip – pracoviště jsou seřazena účelově dle potřeb zpracování 

výrobků. Jedná se o tzv. průtok materiálu po jednotlivých pracovištích. Mezi 

jednotlivými operacemi může existovat časová spojitost,  

• výroba v centrech – řízení materiálového toku je prováděno buď zcela 

automatizovaně nebo pomocí výrobních ostrůvků. Rozdílná pracoviště jsou 

umístěna do jednoho prostoru.  

b) Dělení podle plynulosti výrobního procesu 

Rozdělení výroby podle plynulosti výrobního procesu členíme na plynulou  

a přerušovanou výrobu. 

• plynulá (kontinuální) výroba – výroba probíhá téměř nepřetržitě, tj. 24. hodin 

denně. Není přerušována ani ve dnech pracovního klidu. Výjimkou je pouze 

přerušení z důvodu nutných oprav výrobního zařízení. Jako příklady můžeme 

uvést zpracování ropy nebo výroba surové oceli, 

• přerušovaná výroba – výrobu je možné po určitých částech výrobního procesu 

přerušit a pokračovat jindy. Je pro ni běžné, že výrobní proces bývá po určitých 

operacích, uskutečněných na konkrétním pracovišti, přerušován a teprve pak 

pokračuje na další pracoviště. Probíhá pouze v předem určených časech. 

Typickým příkladem je například strojírenství (Keřkovský, 2009). 

 

c) Dělení podle množství a počtu druhu výrobků 

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými druhy výroby (kusová, sériová a hromadná) spočívá 

ve velikosti zpracovávaného množství výrobků a způsobu přidělení potřebných 

výrobních faktorů. 

• kusová výroba – je uskutečňována v malých množství pomocí univerzálních 

strojů a zařízení. Varieta vyráběných výrobků bývá velká. Z hlediska výroby se 

jedná buď o opakovanou kusovou výrobu nebo neopakovanou kusovou výrobu. 

V případě, že je kusová výroba uskutečňována na základě konkrétních zákazníků, 

hovoříme o zakázkové výrobě. U tohoto typu výroby se průběh výrobního procesu 
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neustále mění v závislosti na výrobním programu. Ve srovnání s hromadnou  

a sériovou výrobou lze říci, že je kusová výroba komplikovanější. Jako příklad 

můžeme uvést opravy rodinných domů, pojištění rizikových klientů, strojírenská 

výroba atd., 

• sériová výroba – výrobky jsou vyráběny v dávkách (sériích). Po dokončení 

výroby série jednoho výrobku dochází k výrobě dalšího. V rytmické sériové 

výrobě se série jednotlivých výrobků opakují pravidelně a jsou stejně velké. 

V opačném případě hovoříme o nerytmické sériové výrobě. Průběh výrobního 

procesu je stabilnější s porovnáním kusové výroby,   

• hromadná výroba – v této výrobě se vyrábí jeden druh výrobku ve velkém 

množství. Průběh výrobního procesu je po celou dobu výroby pravidelně opakován 

a je stabilizován. Organizačně nejvyšší formou hromadné výroby je výroba 

proudová, jejímž znakem je plynulý optimalizovaný tok rozpracovaných výrobků 

na pracovišti. Mezi příklady hromadné výroby můžeme zařadit: 

- pěstování zeleniny, 

- výroba sportovních motocyklů, 

- výroba v cukrářství apod. (Keřkovský, 2009). 

2.2.2 Typy výroby dle způsobu odběru produkce  

Výroby dle způsobu odběru produkce rozdělujeme na výrobu na sklad, na zakázku, 

montáž na zakázku a výrobu a vývoj na zakázku. Jednotlivé typy výrob nám určují, zda 

dochází k výrobě na základě předpovědi nebo na základě konkrétních požadavků 

zákazníka.  

• Make-to-stock (MTS) neboli výroba na sklad. Množství a termín pro realizaci jsou 

určovány na základě prognózy. V rámci odhadu dalšího vývoje je určena  

i optimální velikost výrobní dávky. S tímto typem výroby se můžeme setkat 

například ve stavebním průmyslu, potravinářství apod., 

• Make-to-order (MTO), výroba na zakázku. Zaměřuje se na přání zákazníka  

a finální výrobek je generován dle jeho požadavků. Dodací termín a množství 

v zakázce též odpovídá požadavkům zákazníka. Tato výroba nachází uplatnění 

např. ve strojírenství, hutnictví apod., 
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• Assembly-to-order (ATO) neboli montáž na zakázku. Tento typ výroby se 

vyznačuje vstupem požadavku zákazníka, konkrétně termín a množství dané 

montáže. Příkladem může být automobilový průmysl, 

• Engineer-to-order (ETO), vývoj a výroba na zakázku. Jedná se o jednu 

z nejobtížnějších typů výroby, jelikož výroba je plánována a řízena na základě 

dokumentace, která vzniká v průběhu procesu. Tento typ výroby nalezneme 

například v těžkém strojírenství, stavebnictví nebo službách (Basl, 2012).  

2.3 Popis nákupu materiálu 

Jedná se o proces, ve kterém nakupující získávají další hmotné výrobky, služby  

a informace pro účely dalšího použití. Odběratelsko-dodavatelské vztahy svojí úrovní 

ovlivňují zásadním způsobem finální produkty vytvářené odběratelskými organizacemi 

a také míru spokojenosti individuálních spotřebitelů, kteří se nacházejí na konci 

dodavatelského řetězce. V dnešní době neexistuje organizace, která by nenakupovala. 

Právě naopak, především ve velkých firmách je trend soustředit se pouze na strategické 

aktivity, a výrobu dílčích komponentů svěřují organizacím, od kterých je následně 

nakupují. Základní funkci nákupu lze definovat jako systematické zabezpečování 

surovin, materiálů, služeb a informací takovým způsobem, aby byly plněny všechny 

požadavky nakupujícího, a to jak z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury  

a místa dodání (Nenadál, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Činnosti procesu nakupování 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Nenadál, 2006) 
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2.3.1 Nákupní proces 

Vstupem podniku do hospodářské soutěže nezískává podnik svoji pozici na trhu 

náhodně nebo souhrou šťastných okolností, ale vždy závisí především na manažerských 

rozhodnutích a nákupní rozhodnutí ovlivňuje celá řada faktorů, které jsou uvedeny na 

následujícím obrázku. Nákup lze definovat jako proces získávání surovin, materiálu, 

polotovarů a výrobků s odpovídající kvalitou, množstvím, přijatelnou cenou, ve 

správném čase a od správného dodavatele. V případě malých podniků se podniky 

rozhodují obvykle na základě očekávané poptávky. Co se týká velkých podniků, ty 

vycházejí z podnikových plánů výroby a prodeje.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Tomek, Hofman, 1999) 

 

Podrobnější vysvětlení jednotlivých faktorů (Tomek, Hofman, 1999): 

• podmínky dodávky – každá dodávka musí být realizovaná za určitých dodacích i 

platebních podmínek uvedených v kupní smlouvě. Tyto údaje musí být ve smlouvě 

zřetelně formulovány,   

• jakost – jakost výrobku souvisí s vhodností materiálu nebo výrobku pro 

zamýšlený účel. Cílem je nakupovat kvalitní výrobky za nejnižší možné ceny,  

• množství – každý majitel firmy, podnikatel ve výrobě, živnostník, který nakupuje 

ve velkém, chce dosáhnout úspor. Tyto úspory závisí na velikosti slev od 

dodavatelů. Je třeba si dát ale pozor na velmi vysoké množství nakupovaných 

materiálů nebo výrobků, jelikož s sebou přináší nadměrné množství zásob. S tím 

související nejen možnost zkažení, zastarání, znehodnocení, ale také nemalé 

náklady v případě dlouhodobějšího skladování.  

Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí  

Podmínky 
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• cena – nejlepší cena nemusí vždy znamenat nejnižší nákupní cenu, jelikož firma 

s nejnižší cenou nemusí nabízet požadovanou kvalitu a služby. Cílem je tedy 

zajistit nejvyšší hodnotu zboží, které splňuje specifické požadavky za co nejnižší 

nákupní cenu,  

• čas – mezi nejdůležitější rozhodnutí patří, kdy nakupit materiál nebo služby. 

V případě rozhodování podniku na základě očekávané poptávky, je zapotřebí si 

určit dodací lhůtu materiálu, aby bylo možno reagovat na příležitostnou poptávku. 

Dodací lhůta je čas mezi vystavením objednávky a dodání požadovaného zboží,  

• dodavatel – výběr vhodného dodavatele je jedním z faktorů, které jsou 

předpokladem dobrého nákupu. Výběr dodavatele závisí na potřebách podnikatelů 

a je dobré je blíže poznat, aby si firma byla jistá, že vyhovuje jejím požadavkům 

(Tomek, Hofman, 1999).  

2.4 Technická příprava výroby 

Jedná se o soubor vzájemně spjatých činností v podniku, jejichž cílem je příprava 

technicky a ekonomicky výhodného návrhu výrobku, technologie a jeho organizace 

výroby. TPV je předpokladem pro: 

• zahájení nové výroby, 

• zavádění nových výrobků, 

• zavádění vzestupných technologií, 

• inovace stávajících výrob. 

2.4.1 Úkoly 

Úkoly TPV jsou vyvolány výzkumem trhu a průzkumem potřeb zákazníků. Konkrétní 

obsah vždy závisí na druhu a rozsahu výroby, na stupni složitosti, novosti  

a technologické povaze předmětu, který má být vyráběn. Mezi jednotlivé úkoly patří: 

• konstrukce nových a zdokonalování již vyráběných produktů,  

• vypracování a zdokonalování výrobních postupů,  

• konstrukce a zhotovení nářadí,  

• vyzkoušení a seřízení navržených výrobních postupů.  
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Výstupem z TPV je technicko-ekonomická dokumentace zajišťující 

konkurenceschopnost výrobku, efektivní průběh přípravy výroby, poklady pro průběh 

výrobním procesem a spokojenost uživatele s jakostí a servisem (Novák, 2007). 

2.4.2 Fáze TPV 

Podle Tomka, Vávrové (2000) se technická příprava výroby člení do tří oblastí.  

Konstrukční příprava výroby – v této fázi dochází k vytvoření konstrukčního návrhu 

včetně všech částí a k vyhotovení základní dokumentace. Tato dokumentace se skládá 

z výkresů, konstrukčních rozpisek a kusovníků. Jednotlivé části jsou číslovány tak, aby 

konstruktérovi usnadnili jejich výběr.  

Technologická příprava výroby – zde dochází k rozhodování o vlastním pracovním 

postupu a výběru technologie. Dále je doplněna technicko-hospodářská norma spotřeby 

materiálu, spotřeby času, spotřeby nástrojů, nářadí a přípravků. Dokumentace je 

rozšířena o technologický postup, pracovní návodky a náčrtky (Tomek, Vávrová, 2000). 

Tato dokumentace je rozdílná podle typu a charakteru výroby. Jedná se o tyto 

dokumenty:  

• návodky – jsou sestavovány především v sériové a hromadné výrobě a obsahují 

podrobný popis operací, který je podkladem pro výrobní dělníky. Jsou zde 

uvedeny údaje o operaci, pracovišti, materiálu a času práce, 

• technologické postupy – jsou zde zachyceny údaje o vlastním technologickém 

sledu a obsahu operací, 

• rozpiska polotovarů, součástí a nakupovaných výrobků – seznam polotovarů, 

kooperovaných součástí, výrobků a subdodávek, 

• technologické výkresy polotovarů – znázorňují výchozí tvary a rozměry 

polotovarů. Zpracovávají se na základě konstrukčních výkresů, rozpisek  

a technologické normy, 

• dílenské rozpisky součástí – jedná se o seznam těch součástí a výrobků, které se 

opracovávají v jedné dílně a jsou v nich uvedeny základní údaje o množství, 

pracnosti, materiálovém a strojním zajištění,  
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• montážní postupy – zachycují posloupnost postupu součástí k plynulé montáži. 

Jsou důležitým podkladem pro zvládnutí technicky a ekonomicky úspěšného 

průběhu výroby (Novák, 2007). 

Organizační příprava výroby – zde dochází k výrobě nulté série, pro které je nutno 

zajistit potřebný materiál, pracovníky, vybavení pracovišť a organizační uspořádání 

(Tomek, Vávrová, 2000). 

2.5 Systém řízení kvality výrobků 

Kvalita výrobku zahrnuje všechny charakteristiky, které zákazník očekává od výrobku  

a od funkcí, které má plnit. Z toho důvodů může kvalita výrobku hrát velmi významnou 

roli v oblasti konkurenční výhody. Kvalitní výrobek by tedy měl obsahovat všechny 

charakteristiky, které musí finální výrobek mít, pokud má být využíván k plnění určité 

funkce požadované zákazníkem. Za zajištění kvality výrobků odpovídá celý podnikový 

útvar, jelikož o jakosti rozhoduje už technická příprava výroby (Tomek, Vávrová, 

2000).  

2.5.1 Řízení jakosti ve výrobě 

Stěžejní věcí pro řízení jakosti v podniku jsou rozhodnutí, které se týkají jakosti 

výrobku. Správné stanovení postupů, které mají za úkol zajistit dosažení požadované 

jakosti výrobku a rozhodnout o způsobu provádění kontrol. Výrobky vyráběné 

v průmyslovém odvětví se sestávají z mnoha prvků, a mají řadu vlastností, které je 

možné definovat konkrétní hodnotou. Účinek těchto vlastností má vliv na finální kvalitu 

výrobku. Působením několika faktorů může ale docházet ke kolísání jakosti konkrétního 

výrobku. Jedná se zejména o faktory:  

• změna vstupního materiálu, 

• velikost výrobní dávky, 

• způsoby předávání mezi pracovišti (Tomek, Vávrová, 2000).  

2.5.2 Sedm základních nástrojů řízení kvality  

Jedná se o jednoduché postupy, které byly původně používány pracovníky v japonských 

továrnách při zkoumání problému. Níže se podrobněji zaměříme na každý nástroj zvlášť 

(Veber, 2007). 
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• formuláře a tabulky pro sběr údajů  

V tabulkách a formulářích jsou zachyceny potřebné údaje, se kterými se dále 

pracuje. Informace v nich musí být systematicky uspořádány, podchyceny 

v potřebných souvislostech a musí poskytovat možnost plynule zachycovat nové 

údaje o sledované oblasti. Jednotlivé tabulky slouží vždy ke konkrétnímu účelu, 

jemuž musí být podřízena jejich konstrukce. Aby bylo možné je využít pro 

analytické a kontrolní účely, musí každá tabulka či formulář obsahovat následující 

náležitosti:  

o vlastní obsah, 

o způsob zjišťování informací,  

o uvedení odpovědného pracovníka za záznam údajů,   

o způsob zaznamenávání (čísla, symboly),  

o časové údaje o záznamu,  

o místo záznamu. 

Je potřeba dbát na to, aby byly tabulky a formuláře jednoduché a srozumitelné  

a měly by být uspořádány tak, aby mohly být využity v analytických metodách. 

Zavedením moderní komunikační a výpočetní techniky je možné získávat 

informace pomocí různých snímačů, které jsou spojeny s počítačem nebo médii.  

• vývojové diagramy  

Zachycují procesy složitějšího charakteru. Jednotlivé činnosti mohou probíhat buď 

paralelně, nebo následně. Výjimečné není ani různé větvení, zpětné vazby nebo 

různé požadavky na vstupy a výstupy. Pro lepší pochopení procesů, zejména co se 

týká jejich vnitřních vztahů, slouží různá schémata. Ke znázornění procesů  

a vnitřní struktury se používají standardní symboly, které jsou vytvářeny 

v textových editorech (Word). Vývojové diagramy lze použít tam, kde chceme 

pochopit složitější proces nebo činnosti.  

• Paretův diagram  

Neboli také Paretova analýza, je založena na principu, že 80 % následků je 

způsobeno 20 % příčin. Pomáhá nám určit priority, na které je potřeba se zaměřit. 
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V praxi se používá především pro analýzu reklamací, analýzu neshod (zmetků) 

apod.  

• diagram příčin a následků 

Označovaný též jako Ishikawův diagram. Tento nástroj je jednou z metod analýzy 

jakosti a rizik. Tato metoda bude detailněji popsána v další kapitole.   

• bodový diagram  

V praxi dochází ke změnám parametrů produktu, procesu a okolních podmínek. 

Zároveň však platí, že vše souvisí se vším, tzn. změna jedné hodnoty může 

zapříčinit změnu další hodnoty. Bodové diagramy jsou jednoduchou pomůckou 

pro orientační zjišťování závislosti mezi dvěma veličinami. Jednotlivé hodnoty 

jsou nanášeny na souřadnice a vyznačí se bodem a spojí přímkou. Výsledkem 

diagramu je znázornění určitého trendu.  

• histogram 

Úkolem histogramu je převést do srozumitelné podoby (nejčastěji sloupcového 

grafu) nepřehledné tabulky rozsáhlých číselných hodnot o jedné veličině.  

• regulační diagram 

Znázorňuje vývoj hodnot v časové posloupnosti. Díky němu můžeme zjistit, jak 

stabilní či nestabilní byl proces v jednotlivých okamžicích. Dále zda působily jen 

náhodné nebo také vymezitelné vlivy. Je nástrojem využívaným při statistické 

regulaci procesů (Veber, 2007). 

 

Obr. 3: Ilustrace Shewhartova regulačního diagramu 

(Zdroj: Janíček, 2013) 
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2.6 Metody analýzy jakosti a rizik 

Bez použití vhodných metod a nástrojů nelze většinu aktivit plánování jakosti efektivně 

realizovat. K nejpoužívanějším metodám analýzy rizik a jakosti patří: 

2.6.1 Metoda QFD (Quality Function Deployment) 

Jedná se o metodu, která je založena na maticovém diagramu a umožňuje přeměnu 

požadavků zákazníka do navrhovaného produktu a procesu, jeho realizace a další. Tato 

metoda je důležitým nástrojem komunikace mezi pracovníky v různých odborných 

útvarech zapojených do vývoje produktu.  

Mezi výhody metody QFD můžeme zařadit: 

• orientována na zákazníka, 

• snižuje počet konstrukčních a technologických změn, 

• krátí dobu vývoje, 

• snižuje náklady na vývoj a realizaci nových produktů, 

• zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi odbornými útvary (Nenadál, 2008). 

Tato metoda se používá při transformaci požadavků do měřitelných znaků jakosti 

produktu a jejím výsledkem je maticový diagram označovaný jako ,,dům jakosti“.  

Postup zpracování metody:  

• identifikace požadavků zákazníka – dochází k identifikaci požadavků, které jsou 

doplněné o požadavky týkající se legislativy, 

• přirazení důležitosti – využívá se bodové hodnocení od 1 do 5, přičemž 

požadavky s ohodnocením bodem 1 zákazník ani nezaregistruje a naopak, 

• ohodnocení schopnosti plnit požadavky – hodnocení, zda je organizace schopna 

plnit požadavky zákazníků. Ty jsou pak porovnávány s konkurencí, 

• stanovení měřených znaků jakosti produktu, 

• analýza vztahů mezi požadavky a znaky, 

• porovnání s konkurencí z hlediska technických možností, 

• návrh cílových hodnot. 
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2.6.2 Přezkoumání návrhu (Design Review) 

Metoda založená na týmovém a systematickém zkoumání návrhu s cílem vyhodnotit, 

zda návrh je způsobilý plnit požadavky jakosti, identifkovat problémy a navrhnout 

postup řešení. Toto přezkoumání by měli provádět odborníci, kteří nejsou zapojeni do 

vývoje. Průběh přezkoumání návrhu má stanoven přesný řád. Po jeho přezkoumání 

dochází k vypracování zprávy, ve které jsou zaznamenány problémy k řešení, na které 

se přišlo během přezkoumání a jsou navržena doporučená opatření (Hutyra, 2008). 

2.6.3 Metoda FTA (Fail Tree Analysis) 

Jedná se o tzv. techniku stromu rizik. Tato metoda je velmi snadná a srozumitelná, tudíž 

velmi rozšířená a slouží k analýze rizik. Mnohdy se totiž při identifikaci rizik přijde na 

to, že jednotlivé události je možné zachytit ve tvaru, který připomíná strom (Doležal, 

Lacko, Máchal, 2011).  

Mezi výhody metody FTA řadíme její schopnost identifkovat základní poruchy zařízení 

i lidské chyby vedoucí k neshodě. K použití této metody je nutné dobře porozumět jak 

podnik či systém funguje a porozumět nákresům a postupům. Osoba zpracovávající 

stromový diagram by měla znát všechny potřebné detaily (Procházková, 2011). 

Se stromovými diagramy je možné se setkat v různých formách, např.: 

• stromy událostí,   

• stromy poruch,   

• stromy příčin,   

• diagramy následků,   

• smíšené stromy příčin či následků,   

• sdružené stromy,   

• rozhodovací stromy,   

• příčinkové diagramy (Tichý, 2006).  

2.6.4 Síťový graf 

Nezbytnou součástí plánování projektu je časové rozvržení jednotlivých aktivit, které 

tvoří projekt. Při tvoření časového plánu je zapotřebí uvažovat všechny složky 



26 

 

trojimperativu (cíl, čas, zdroje) zároveň, seřadit činnosti a nalézt k nim logické vazby. 

Výsledkem takto seřazených činností je síťový graf v grafickém znázornění.  

Při jeho vytváření je potřeba dodržet určitá pravidla: 

• graf má pouze jeden začátek a jeden konec, 

• šipky jsou orientovány zleva doprava znázorňující tok času (Doležal, Máchal, 

Lacko 2011). 

Hranově orientovaný síťový graf 

Jednotlivé činnosti jsou reprezentovány hranami a uzly znamenají okamžik začátku  

a konce činnosti.  

 

Obr. 4: Hranově definovaný síťový graf 

(Zdroj: Fiala, 2004) 

Uzlově orientovaný síťový graf 

Jednotlivé činnosti jsou reprezentovány uzly a hrany znamenají závislosti mezi 

činnostmi.   

 

Obr. 5: Uzlově definovaný síťový graf 

(Zdroj: Fiala, 2004) 
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2.6.5 Ishikawa diagram 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, Ishikawa diagram nebo také diagram příčin  

a následků je jedním ze sedmi nástrojů managementu jakosti. Je vhodný k analýze 

všech příčin určitého důsledku. Jeho charakteristický vzhled mu zajistil označení 

,,diagram rybí kosti“. Skládá se z páteře a hlavy rybí kosti, která představuje následek  

a ,,základních kostí“, vedoucí z páteře. Ty nám značí jednotlivé kategorie, v nichž může 

problém nastat. Vedlejší ,,menší“ kosti nám značí konkrétní příčiny (Janíček, 2013). 

 

Obr. 6: Ishikawa diagram 

(Zdroj: Střelec, 2012) 

2.6.6 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA je jedním ze základních metod plánování a prevence nejakosti. Jedná se také o 

důležitý nástroj sloužící k přezkoumávání návrhu. Tato metoda je schopna odhalit rizika 

již v rané fázi projektu. Ze začátku byla určena pro řešení složitých systémů 

v kosmickém výzkumu, později se ale začala používat k prevenci výskytu odchylek 

v dalších oblastech. 

V dnešní době již začíná být používání této metody, mezi zákazníky, velmi oblíbené.  

Mezi přednosti této metody patří: 

• úbytek ztrát vyvolaných nízkou jakostí výrobku, 
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• krátí časovou délku řešení vývojových prací, 

• zvyšuje spokojenost zákazníka, 

• na základě ohodnocení rizika možných vad vytváří opatření, která vedou ke 

zlepšení návrhu, 

• nízké náklady, oproti tomu, které by mohly vzniknout po výskytu vady (Plura, 

2001). 

 

Obr. 7 : Formulář pro záznam výsledků FMEA 

(Zdroj: Nenadál, 2008) 

2.7 Základní pojmy analýzy rizik 

Mezi základní pojmy analýzy rizik patří aktivum, hrozba, zranitelnost, protiopatření  

a riziko. Tyto pojmy budou detailněji popsány níže.  

2.7.1 Aktivum  

Aktivem rozumíme vše, co má pro subjekt nějakou hodnotu, která může být zmenšena 

působením hrozby. Může se jedna o hmotná aktiva (nemovitosti, cenné papíry, peníze 

apod.) nebo nehmotná (informace, autorská práva, morálka atd.) Aktivem může být také 

samotný subjekt, neboť hrozba může působit na jeho kompletní existenci (Smejkal, 

Rais, 2010).   
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2.7.2 Hrozba  

Jedná se o událost, která má negativní vliv na bezpečnost nebo by mohla způsobit 

škodu. Jako příklad je možné uvést požár, přírodní katastrofy, krádež zařízení, chyba 

obsluhy nebo také kontrola finančního úřadu.  

Dopadem se rozumí škoda, kterou hrozba způsobí při jednom působení na určitém 

aktivu, přičemž tento dopad může být odvozen od celkové hodnoty ztráty. Do ztráty lze 

zahrnout náklady na znovuobjevení aktiva nebo náklady na odstranění následku (Veber, 

2009). 

2.7.3 Zranitelnost  

Zranitelnost je definována jako nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, 

který může hrozba využít. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje citlivost aktiva 

na působení hrozby. Zranitelnost vzniká všude tam, kde dochází k působení hrozby na 

aktivum (Smejkal, Rais, 2010). 

2.7.4 Protiopatření  

Jedná se o postup, proces, proceduru, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo 

navrženo pro zmírnění nebo úplnou eliminaci hrozby. Protiopatření jsou navrhována 

s cílem předejít vzniku škody nebo usnadnit překlenutí následků škody, která vznikla. Je 

charakterizováno efektivitou a náklady, kdy efektivita vyjadřuje, jak moc protiopatření 

sníží účinek hrozby. Používá se jako jeden z hlavních parametrů při hodnocení daného 

protiopatření (Smejkal, Rais, 2010).  

2.7.5 Riziko  

Riziko vznikne vzájemným působením hrozby a aktiva. Vyjadřuje míru ohrožení aktiva, 

míru nebezpečí a vznik škody. Velikost rizika tvoří úroveň rizika, zranitelnost aktiva  

a jeho hodnota. Jediné protiopatření úroveň rizika snižuje.  

Zbytkové riziko – tak malé, že je pro subjekt přijatelné a není nutné podnikat 

protiopatření pro jeho snížení.  

Referenční úroveň je stanovená hodnota rizika, která určuje, zda je riziko zbytkové či 

nikoliv. Na základě toho se pak rozhodne, zda je zapotřebí podnikat nějaká opatření 

proti tomuto riziku. Referenční úroveň by měla být na takové úrovni, aby byl dopad 

hrozby tak malý, že by šlo ho zanedbat (Smejkal, Rais, 2010).  
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2.8 Riziko 

Definici rizika můžeme najít v různých publikacích více či méně podobně. Všechny tyto 

definice mají ale společné znaky. Definice podle Janíčka (2013, s. 306) zní, že ,,riziko je 

pravděpodobnost vzniku nestandardního stavu konkrétní entity v daném čase  

a prostoru“. 

• mezní riziko – jedná se o riziko, jehož pravděpodobnost výskytu je rovna jedné, 

což značí, že nežádoucí jev nastane, 

• hraniční riziko – pravděpodobnost vzniku rizika je menší než jedna, což 

znamená, že nežádoucí jev nemusí nastat, 

• zbytkové riziko – jedná se o riziko, které zůstane v entitě i po realizaci všech 

protiopatření, 

• expozice rizika – zda-li riziko zanechá na rizikové entitě negativní jev, rozhoduje 

intenzita rizika a doba působení rizika na entitu. Takový jen označujeme jako 

expozice rizika (Janíček, Marek. 2013).  

2.8.1 Klasifikace rizik 

Rizika můžeme dělit na hmotná, spekulativní, čistá, systematická, pojistitelná 

a nepojistitelná. Detailnější popis dle (Tichý, 2006) je uveden níže. 

• hmotné riziko – riziko je nějakým způsobem měřitelné. Nehmotná rizika souvisejí 

s duševní činností nebo nečinností a bývají označována také jako psychologická 

rizika, 

• spekulativní riziko – riziko je podstupována s cíleným záměrem a jeho motivem je 

zisk z rizika, 

• čisté riziko – jeho realizace je nepříznivá, a proto se mu rozhodovatel snaží 

vyhnout. Jedná se o pojistitelná rizika, 

• systematické riziko – tomuto riziku je vystaveno několik projektů určité třídy. 

Nedá se regulovat diverzifikací. Naopak nesystematické riziko se vztahuje jen na 

jeden projekt a na ostatních je nezávislé, 

• pojistitelné a nepojistitelné – uplatňují se tam, kde jde o úplatné přenesení rizika 

na třetí osobu, 

• strategické riziko – nachází uplatnění ve strategickém rozhodování, 
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• operační riziko – je prvkem operačního rozhodování (jak se to má udělat),  

• odhadované riziko – toto riziko nedokážeme numericky popsat a lze o něm jen říct, 

zda existuje nebo nikoliv.  

2.8.2 Členění rizika dle výskytu nebezpečí  

Rizika lze členit také podle původu jejich nebezpečí, a to na rizika stálá a nahodilá. 

• stálá rizika – rizika se vyskytují po celou dobu existence objektu, případně procesu 

a jsou jejím nultým atributem. Bez těchto rizik nemůže proces existovat, 

• nahodilá rizika – vyskytují se jen po určitou dobu a nejsou nutným atributem 

existence objektu nebo procesu. Dělí se na nahodilá dlouhodobá a krátkodobá, která 

se následně dělí na jednorázová a opakovaná nebo také mimořádná.  

2.8.3 Členění rizik podle věcné náplně 

Z hlediska členění rizik dle věcné náplně lze rizika rozdělit na technická, výrobní, 

ekonomická, tržní a finanční. Detailnější popis je uveden níže.  

• technická – rizika spojená s uplatňováním výsledků vědeckotechnického rozvoje. 

Můžeme se s nimi setkat nejčastěji při výzkumu a vývoji nových výrobků  

a technologií. Dále také při různých poruchách výrobních zařízení atd., 

• výrobní – rizika mají charakter nedostatku zdrojů různé povahy. Může se jedna 

například o suroviny a materiály, polotovary, energie, pracovní síly atd.). Tyto 

rizika mohou ohrozit výrobní proces a jeho výsledky,  

• ekonomická – rizika zahrnující širokou paletu nákladových rizik, které jsou 

vyvolána růstem cen jednotlivých nákladů, dále pak zahrnují inflaci, peněžní rizika 

a také rizika spojená se zahraničně-obchodními činnostmi (kurzovní rizika, rizika 

návratnosti pohledávek aj.). Zařadit sem můžeme i rizika spojená s podnikáním 

v zahraničí (rizika transferu),  

• tržní – v této kategorii jsou rizika spojená s úspěšností výrobků na domácích i 

zahraničních trzích a mají převážně povahu prodejních rizik ve vztahu k výši 

prodejů. Patří sem také cenová rizika z hlediska dosahovaných prodejních cen. 

Zdrojem tržních rizik je chování konkurence (cenová politika, zavádění nových 

výrobků aj.), 
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• finanční – rizika související s dostupností bankovních úvěrů, se změnami 

úrokových sazeb, popřípadě dalšími faktory, které se projevují finanční 

nestabilitou firmy a neschopností hradit své závazky (Veber, 2000).  

2.8.4 Analýza rizik 

Aby vůbec bylo možné rizika snižovat, je nutné, aby byly nejprve analyzovány. 

Předmětem analýzy rizik by mělo být identifikování hrozeb, určení pravděpodobnosti 

jejich naplnění a konečné stanovení rizik.  

Smejkal a Rais (2013) uvádí ve své publikaci obecný postup pro analýzu rizik: 

• stanovit hranici analýzy rizik – jedná se o stanovení hranice tak, že oddělí riziková 

aktiva od těch aktiv, která leží mimo hranici analýzy rizik, 

• identifikovat aktiva – dochází k vytvoření seznamu aktiv oddělených hranicí 

analýzy rizik. Tyto rizika jsou tak identifkována jako riziková, 

• stanovit hodnoty a seskupovat aktiva – stanovení hodnoty aktiva, které je 

předmětem škody. Tato hodnota bývá stanovována z nákladových i výnosových 

položek. Jelikož je aktiv většinou více, provádí se seskupování se stejnými nebo 

podobnými vlastnostmi, za účelem vytvoření skupiny aktiv, která ve výsledku 

vystupují jako jedno aktivum, 

• identifikace hrozeb – dochází k identifikaci hrozeb, které by mohly ohrozit alespoň 

jedno aktivum. Po jejich identifikaci lze vycházet ze seznamu hrozeb, literatury 

nebo vlastních zkušeností. Pro získání seznamu hrozeb je nejvhodnější použít 

metodu brainstorming nebo metodu Delphi,  

• analýza hrozeb a zranitelností – každá hrozba se hodnotí zvlášť ke každému 

aktivu nebo skupině aktiv. Při této analýze se berou v úvahu realizovaná 

protiopatření, která mohou snížit úroveň hrozby i zranitelnosti, 

• pravděpodobnost jevu – ne vždy může jev který zkoumáme nastat. Z tohoto 

důvodu určujeme, s jakou pravděpodobností tento jev může nastat, 

• měření rizika – v určitých situacích může být riziko větší nebo menší. Jeho výše 

vyplývá z hodnoty aktiva, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. K měření rizika 

používáme základní statistické ukazatele jako je rozptyl a směrodatná odchylka 

(Smejkal a Rais, 2013). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

3.1 Základní údaje o společnosti  

Obchodní firma: Slévárna Kuřim, a.s. 

Sídlo: Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim 

Právní forma: Akciová společnost 

Počet zaměstnanců: 470  

Nejvyšší orgán společnosti: Představenstvo (Justice, 2015). 

 

Obr. 8: Areál Slévárny Kuřim, a.s. 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 

3.2 Předmět podnikání 

Hlavní předmětem podnikání společnosti je výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny, která 

dosahuje zhruba 86 % celkové výroby společnosti. Dále také výroba modelů 

a opracování odlitků. Ostatní činnosti, které jsou uvedené v obchodním rejstříku 

nedosahují takového významu (Justice, 2015).  

3.3 Historie společnosti 

Kuřimská slévárna byla vystavěna podle projektu firmy LESTER B. KNIGHT 

ASOCIATES – CHICAGO v místě původní strojírenské haly brněnské Zbrojovky. 

Výstavba byla započata v roce 1949. Nová slévárna stejně jako celý závod v Kuřimi 

byla v té době součástí nově vzniklých "Spojených továren na obráběcí stroje Praha 

n.p." K 1.1.1950 vzniká samostatný podnik TOS KUŘIM n.p. Výrobní zařízení bylo z 

části dodáno dle původního projektu americkými dodavateli, po zastavení dodávek v 

roce 1949 byla zbývající část dodána tuzemskými výrobci. První odpich se uskutečnil 

26.10.1951, pravidelná výroba však byla zahájena až v roce 1953. 



34 

 

Do slévárny byla převedena výroba odlitků pro obráběcí stroje ze známé brněnské 

VAŇKOVKY s dlouholetou tradicí slévárenské výroby. Společně s výrobou byla do 

Kuřimi přeložena i nemalá část kvalifikovaných slévačů, modelářů a techniků, čímž 

byly vytvořeny předpoklady pro zachování vysoké odborné úrovně výroby v nové 

slévárně. Do roku 1960 vzrostla výroba na 15000 t/rok. 

V roce 1992, v rámci privatizace, došlo k osamostatnění slévárny a vzniku samostatné 

společnosti Slévárna Kuřim, a.s. 

V roce 2012 došlo k zápisu společnosti do obchodního rejstříku pod názvem Slévárna 

Kuřim, a.s., (dále jen SLK) (Slévárna Kuřim, 2016). 

3.4 Výrobní sortiment 

Společnost SLK je tradičním producentem odlitků ze šedé a tvárné litiny.  

Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v následujících odvětvích a aplikacích 

průmyslové výroby: 

• základové stojany a lože pro kovoobráběcí stroje, 

• odlitky převodových skříní, pohonů, čerpadel a armatur, 

• dodávky odlitků pro automotive, 

• hutní, loďařský průmysl, 

• papírenský a textilní průmysl. 

Základem výroby je výroba odlitků na dvou formovnách. Odlitky  

o hmotnosti do 200 kg jsou produktem strojní formovny, jde především  

o odlitky pro převodové skříně a čerpadla. Výroba odlitků do 16 tun se realizuje na 

ruční formovně, mezi její hlavní výrobky patří odlitky pro obráběcí stroje – lože, 

stojany, příčníky apod. Dalším zdrojem příjmů je následné opracování odlitků.  

SLK rovněž disponuje kompletní modelárnou zajišťující výrobu dřevěných, 

pryskyřicových a polystyrenových modelových zařízení pro formování na strojní i ruční 

formovně.   

SLK exportuje více než 65 % své produkce. Hlavními trhy jsou Německo, Itálie. 

Zbývajících 35 % je určeno pro domácí trh (Slévárna Kuřim, 2016). 



35 

 

3.5 Organizační struktura 

Co se týká organizační struktury společnosti, je nejvyšším orgánem SLK představenstvo 

společnosti, jejichž činnost kontroluje dozorčí rada. Představenstvo má za úkol 

jmenovat ředitele akciové společnosti, kterému podléhají jednotlivé odborné úseky. 

Jednotlivé úseky společnosti jsou řízeny odbornými řediteli, kteří mají na starosti vždy 

svůj jednotlivý úsek. Tyto úseky jsou dále členěny na jednotlivá pracovní oddělení 

(Kadlčíková, 2017).  

Kompletní znázornění organizační struktury je uvedeno níže.  

 

3.6 Vize podniku 

Cílem dalšího rozvoje podniku bude nadále pokračovat v úspěšné delší než šedesátileté 

tradici sériové, malosériové a kusové výroby odlitků pro zákazníky různých oborů 

slévárenství. SLK plánuje zvyšovat rentabilitu přidané hodnoty výroby rozšiřováním 

finálního opracování odlitků – pořízení 5ti osého portálového centra o rozměrech  

3x10 m pro finální opracování velkých obrobků. V roce 2018 je vizí společnosti 

modernizace pracoviště pro přípravu jader a barvící linky pro strojní formovnu, 

kombinovanou s lakovacími boxy pro ruční formovnu.  Náklady na uvedené investice 

by měly vyústit ke zlepšení kvality odlitků i obrobků a ke zvýšení produktivity práce.  

Strategií společnosti je orientace na výrobu tvarově složitých odlitků s vysokými nároky 

jak na materiálovou, tak na povrchovou kvalitu a rozměrovou přesnost.  

Obr. 9: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kadlčíková, 2017) 
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Společnost SLK reaguje na požadavky zákazníků a její investice směřují do širší 

nabídky služeb (Slévárna Kuřim, 2016). 

3.7 Průběh zakázky podnikem 

V této části práce je uveden a popsán celý průběh výrobní zakázky zaměřené na výrobu 

odlitků. V rámci práce je provedena analýza hodnocení rizik pro jednotlivé části 

výrobního procesu.  Celý proces výroby je rozdělen do následujících částí: 

• poptávka a nabídka, 

• objednávka, 

• výrobní fáze, 

• kontrolní fáze, 

• skladování a expedice. 

3.7.1 Poptávka a nabídka  

Vzhledem ke skutečnosti, že je ve SLK vyráběn každý odlitek přesně podle požadavků 

zákazníka, nemůže být výroba zahájena dříve, než společnost obdrží objednávku 

s přesnou specifikací. Pokud by společnost vyráběla výrobky dříve, než by obdržela 

objednávku, mohlo by dojít ke skutečnosti, že by byl problém sehnat pro výrobky 

odběratele. Pouze úzký sortiment, jako rošty, kanálové poklopy či vpustě, by bylo 

možné bez objednávky vyrábět, avšak SLK se touto výrobou nezabývá.  

Posouzení poptávek vždy provádí vedoucí odbytu, který ji prověří z hlediska výrobních 

i kapacitních možností slévárny. Všechny vhodné poptávky jsou zaevidovány 

v programu IS OPTI včetně zadání potřebných údajů a na jejich základě je stanovena 

nákladovost výroby. Cenu stanovuje vedoucí odbytu na základě znalostí trhu 

samostatně pro model, odlitek a opracování. Po zadání cen do počítačového systému 

OPTI je tímto programem vygenerována nabídka pro zákazníka, která obsahuje: 

• cenu poptávaného výrobku, 

• termín zhotovení,  

• dodací podmínky,  

• dobu platnosti nabídky. 

Vypracovaná nabídka je předložena vedoucímu odbytu ke kontrole správnosti údajů, 

zda odpovídá požadavkům z poptávky, a poté obchodnímu řediteli k podpisu.  
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Odsouhlasená a podepsaná nabídka je odeslána zákazníkovi emailem. V případě, že se 

jedná o zahraničního zákazníka, je nabídka automaticky vygenerována v angličtině, 

popřípadě v němčině (Vyskočilová, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Objednávka 

V případě, že zpracovaná nabídka osloví zákazníka, následuje přijetí objednávky  

a kontrola, zda odpovídá podmínkám uvedeným v nabídce. Neshoduje-li se objednávka 

s nabídkou je nutné dořešit odchylky se zákazníkem pro urychlení procesu nejlépe 

telefonicky s následným písemným potvrzením. Kompletně odsouhlasená objednávka je 

obchodně-technickým referentem zaevidována v systému OPTI a musí obsahovat 

minimálně následující údaje: 

• předmět objednávky, 

• počet kusů, 

Obr. 10: Poptávka a nabídka 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2017) 
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• dodací termín, 

• technicko-dodací podmínky, 

• platební podmínky. 

Zadaná objednávka slouží jako podklad pro vygenerování kupní smlouvy zákazníkovi. 

Podepsaná smlouva je následně obchodním referentem odeslána zákazníkovi 

(Vyskočilová, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Výrobní fáze 

Celý výrobní proces lze detailněji rozdělit do následujících fází: 

• přípravná fáze, 

• výrobní fáze, 

• dokončovací operace. 

 

 

vyjasnění nesrovnalostí 

příjem objednávky  

kontrola shody s 

nabídkou 

ANO NE 

1 

zadání do PC 

potvrzení kupní smlouvy 

Obr. 11: Zpracování objednávky 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2017) 
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1) Přípravná fáze  

Technická příprava výroby musí navrhnout technologický postup výroby odlitků včetně 

přídavků na opracování, úkosů a vůlí, dle kterého je na modelárně zhotoveno modelové 

zařízení, které se skládá z modelu a jaderníků. Modelové zařízení musí být vyrobeno 

pro předem zvolenou technologii a pro požadovanou životnost modelového zařízení 

(Vyskočilová, 2017). 

 

2) Výrobní fáze – výroba jader 

Jádra jsou pomocné výrobky, které vytváří v konečném produktu vnitřní dutiny. Jádra 

se vyrábí v jadernících, které jsou součástí modelového zařízení a po odlití se v průběhu 

čištění odlitku rozpadnou. SLK používá dvě technologie pro výrobu jader: 

• technologii vstřelování jádrařského písku s následným vytvrzováním, 

• ruční výrobu jader ze samovytvrzovacích směsí.  

Jádra se do formy zakládají po určité době od vyrobení, aby byl zajištěn dostatečný 

odchod plynů ze směsi. Optimální doba pro odchod plynů je cca 24 hodin. Odpočinuté 

jádro není pak zdrojem slévárenských vad, jako jsou bubliny, bodliny (Vyskočilová, 

2017) 

 

Obr. 12: Ukázka jader  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3) Výrobní fáze – výroba forem  

Každá forma se skládá ze dvou poloforem, při složitější výrobě i ze tří a více. Do 

spodního formovacího rámu je uložena spodní část modelového zařízení, zasypána  
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a zhutněna formovacím pískem a stejně tak je zhotovena horní část poloformy vrchní 

částí modelového zařízení. Do vzniklých dutin jsou uloženy připravená jádra – 

nejčastěji se jádra ukládají do spodní poloformy. Do horní je uložení jader 

komplikované, musí být zajištěna jeho poloha tzv. vázáním. Následně se obě poloformy 

složí a zajistí proti posunutí. Při strojní výrobě jsou formy posouvány na odlévací 

pozice. Pro ruční výrobu je forma převezena na odlévací pole, složena a osazena 

vtokovou jamkou a výfuky (Vyskočilová, 2017).   

 

Obr. 13: Zakládání jader do formy 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 

4) Výrobní fáze - výroba tekutého kovu a odlévání  

Podmínkou pro kvalitní odlévání je natavení tekutého kovu v požadované kvalitě. 

Tavení tekutého kovu probíhá ve středofrekvenčních šestitunových elektrických pecích. 

Vsázka pevných surovin je dle receptury uložena do zavážecího vozíku, který svůj 

obsah vysype do tavící pece a asi po 45 minutách je obsah pece nataven a připraven ke 

kontrole kvality taveniny.  

Z tekutého kovu je odebrán vzorek pro chemický rozbor v laboratoři, kam je zaslán 

pneumatickou poštou. Na přístroji Spectrolab je provedena chemická analýza vzorku, 

kde se zobrazí množství jednotlivých prvků v tavenině. V případě, že požadované 

hodnoty chemických prvků leží v tolerančním poli, je možné pokračovat v přípravě 

materiálu k odlévání, zahřátím tekutého kovu na předepsanou teplotu. Teplota se měří 

ponorně pyrometrem. V případě, že obsah některého prvku ležím mimo povolenou 

toleranci, musí pracovník tavírny tekutý kov upravit a celou zkoušku opakovat. 
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Vyhovující tekutý kov je přelit do odlévací pánve a je dopraven k připraveným formám 

na licích polích. Před zahájením vlastního lití je nutné stáhnout vyplavenou nečistotu, 

tzv. strusku a opětovně ověřit teplotu tekutého kovu.  

Samotné odlévání je prováděno vyškoleným pracovníkem, který musí dodržovat zásady 

správného odlévání – držení hladiny tekutého kovu v licí jamce a co nejkratší čas 

k odlití. Regulace toku tekutého kovu je prováděna naklápěním licí pánve (Vyskočilová, 

2017).  

  

 

5) Výrobní fáze – dokončovací operace  

Poslední částí výrobní fáze jsou dokončovací operaci, které se sestávají z chladnutí, 

vytloukání, tryskání, broušení a barvení. 

a) chladnutí  

Dle technologického předpisu je předepsána doba chladnutí tekutého kovu ve formě 

v závislosti na hmotnosti odlitku. Při delších dobách chladnutí je zakázáno manipulovat 

s formami, aby nedošlo k vytečení ještě tekutého kovu.  

b) vytloukání  

Odlitky jsou vytloukány na vibračních roštech, kde formovací písek z formy a jader 

padá na dopravník k regeneraci směsi pro další použití.  

c) tryskání 

Vytlučené odlitky jsou převáženy k tryskacím strojům, kde připečený písek na povrchu 

odlitku je odstraňován pomocí ocelových kuliček vrhaných metacími koly na odlitek. 

Obr. 15: Výroba tekutého kovu 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 
Obr. 14: Odlévání 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 
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Čas potřebný k očištění odlitků je stanoven v technologickém postupu a během něho 

musí být odstraněn písek i z vnitřních dutin.  

d) broušení 

1. broušení strojní – při sériové výrobě jsou otryskané odlitky zbavovány otřepů  

z dělící roviny a vtokové soustavy na brousícím stroji Koyama, kde je 

odstraněno cca 90 % přelitků. Nepřístupná místa musí být dočišťována ručně.  

2. broušení ruční – jednotlivé odlitky jsou broušeny na ručních pracovištích 

pneumatickými bruskami. Zde je nutné, aby pracovník byl proškolen, kde je 

třeba brousit a kde nikoliv, aby nedošlo k znehodnocení odlitku.  

Obroušené odlitky jdou na tzv. přetryskání, aby se sjednotil povrch po broušení 

s ostatním povrchem.  

 

Obr. 16: Brousící stroj Koyama 500 TT-XXL pro poloautomatické broušení odlitků 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 

e) barvení  

Barvení odlitků je nutné realizovat s minimálním odstupem po přetryskání, aby na 

povrchu neulpíval prach ze slévárny, popřípadě nevznikala koroze ze vzdušné vlhkosti.  

1. strojní barvení odlitků – na barvící lince s následným přisoušením. 

2. ručení barvení odlitků – na barvících roštech.  

Z hygienických důvodů a z důvodu ochrany životního prostředí je možné ve slévárně 

používat pouze vodou ředitelné barvy, jedno nebo dvousložkové. Barvy jsou na povrch 

odlitku nanášeny stříkáním. Je třeba dbát na to, aby barva po povrchu nestékala, 

netvořila kapky.  Po zaschnutí barvy jsou odlitky ukládány na přepravní palety  

a zasílány k výstupní kontrole (Vyskočilová, 2017).  
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Obr. 17: Výrobní fáze 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2017) 

3.7.4 Kontrolní fáze  

SLK má zpracovány všechny požadavky na kontrolní činnosti ve všech výrobních 

fázích standardní výroby. V případě speciálních požadavků zákazníka je zpracován plán 

kvality. Příslušný plán kvality definuje např.: 

• potřebné cíle kvality, které musí být dle požadavků zákazníka dosaženy,  

• nutné kontrolní operace pro zajištění kvality v průběhu celého výrobního 

procesu, 

• kontrolní metody pro vyhodnocení dosažených cílů (Vyskočilová, 2017). 

Požadovaná kvalita výrobku je následně deklarována příslušnými dokumenty 

(osvědčení, atest, rozměrový protokol atd.), které zaručují provedení kontroly 

požadovaných vlastností výrobku. Odlitky splňující požadavky objednávky jsou 

označeny zelenou nálepkou a mohou být převezeny do skladu odlitků. Odlitky, které 

nemají dokončeny všechny nadstandartní zkoušky (ultrazvuk, magnetická zkouška, 

polévací zkouška) jsou označeny žlutou nálepkou a teprve po jejich provedení je možno 

tuto nálepku přelepit na zelenou. Odlitky, které nesplňují podmínky výstupní kontroly  

a nelze je ani následně opravit jsou označeny červeně a následně vyzmetkovány 

(Vyskočilová, 2017). 
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Obr. 20: Skladování velkých odlitků 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Kontrolní fáze 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2017) 

3.7.5 Skladování a expedice  

Ve SLK jsou od roku 2015 hotové výrobky před expedicí skladovány v nově 

vybudovaných skladovacích prostorech. Na dřevěných paletách, v drátěných koších 

nebo volně jsou odlitky ukládány na přesně stanovená skladovací místa 

v temperovaném skladu se zajištěním proti poškození. Po splnění kompletnosti 

objednávky jsou výrobky vyskladněny a odesílány k zákazníkovi kamionovou 

přepravou, kterou zajištuje SLK nebo sám zákazník. Nakládka na kamiony je dle 

hmotnosti expedovaného zboží prováděna buď vysokozdvižnými vozíky anebo jeřábem 

o nosnosti 20 tun. SLK zodpovídá za správnost nakládky počtu a druhu odlitků, za 

uložení zboží na kamion je však již zodpovědná přepravní společnost.  
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Obr. 19: Skladování odlitků s regálovým 

systémem 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 
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Obr. 21: Skladování a expedice 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vyskočilová, 2017) 

 

 

Obr. 22: Moderní expedice 

(Zdroj: Kuřim, 2017) 
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3.8 ANALYTICKÉ METODY ŘÍZENÍ RIZIK A JAKOSTI 

K analýze rizik použiji metodu FMEA a diagram příčin a následků. 

3.8.1 FMEA 

V první části analýzy je zapotřebí si stanovit hodnotící škály pro pravděpodobnost 

výskytu rizika, závažnost rizika a možnost odhalení rizika. Poté pro každou část procesu 

sepíši pomocí této metody možná rizika, která mohou ve výrobním procesu výroby 

odlitků nastat a těmto rizikům přiřadím odpovídající bodové hodnocení. Na závěr se 

budu snažit nalézt vhodná doporučení pro zmírnění dopadů výskytu rizik v procesu. 

Konkrétní rizika a jejich bodové hodnocení byla stanovena na základě konzultace 

s odborným pracovníkem společnosti. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnocení jednotlivých kritérií, na jejímž 

základě byly hodnoceny rizika v provedené analýze FMEA. 

 

Tab. 1: Pravděpodobnost výskytu rizika 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jebáček, 2017) 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Popis Hodnocení  

Minimální  Nepravděpodobný výskyt 1 

Malá Poměrně malá pravděpodobnost výskytu  3 

Mírná  Mírná pravděpodobnost výskytu 6 

Vysoká Vysoká pravděpodobnost výskytu 9 

Velmi vysoká  Velmi vysoká pravděpodobnost výskytu  12 

 

Tabulka vysvětlující pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik je rozdělena do pěti 

kategorií. Jedná se o minimální, velmi malou, střední, vysokou a velmi vysokou 

pravděpodobnost, ke kterým jsou přiřazené hodnoty hodnocení od jedné do dvanácti, 

přičemž nejmenší pravděpodobnost má hodnotu jedna a nejvyšší má hodnotu dvanáct.  
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Tab. 2: Význam rizika 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jebáček, 2017)  

Význam rizika 

(závažnost) 

Popis Hodnocení  

Velmi malý Riziko je sotva postřehnutelné, neohrožuje plynulý 

chod podniku.  

1 

Malý Riziko je postřehnutelné, z velké části neovlivní 

výrobní proces. 

3 

Střední Význam rizika je znatelný, z části může ovlivnit 

výrobní proces. 

6 

Závažný Význam rizika je vážný, může zpomalit až ohrozit 

výrobní proces. 

9 

Velmi závažný Nutnost riziku předcházet, z důvodu ohrožení chodu 

společnosti a celého procesu. 

12 

Mimořádně 

závažný    

Význam rizika je mimořádně závažný.  15 

 

Tabulka závažností rizik je rozdělena do šesti částí, které vykazují riziko od nejméně 

závažného po mimořádně závažné. Hodnocení je na stejné bázi jako při hodnocení 

pravděpodobnosti výskytu. Z tohoto důvodu čím méně závažné riziko, tím má nižší 

hodnotu hodnocení a naopak.  

 

Tab. 3: Odhalitelnost rizika 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jebáček, 2017) 

Odhalitelnost rizika  Popis Hodnocení  

Absolutně nemožná Odhalitelnost rizika je absolutně nemožné  15 

Velmi malá Velmi malá odhalitenost rizika 12 

Malá Odhalitelnost rizika je malá 9 

Průměrná Průměrná odhalitelnost rizika 6 

Vysoká    Odhalitelnost rizika je na vysoké úrovni 3 

Velmi vysoká  Velmi vysoká odhalitelnost rizika 1 
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Tabulka odhalitelnosti rizika je posledním parametrem potřebným k výpočtu míry rizika 

(RPN). Je rozdělena na šest typů dle náročnosti na odhalení, avšak na rozdíl od 

předchozích parametrů je její hodnocení opačné. Hodnota patnáct vyjadřuje, že 

pravděpodobnost odhalení rizika je zcela nemožné naopak hodnota jedna vyjadřuje 

velmi vysokou pravděpodobnost odhalení. Důvodem pro opačné hodnocení je fakt, že 

nízká odhalitelnost rizika s sebou nese vyšší riziko než riziko, které s vysokou 

pravděpodobností odhalíme v průběhu procesu.  

 

Tab. 4: Míra rizika. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jebáček, 2017) 

Míra rizika  Popis Hodnocení  

Bezvýznamné Bezvýznamné riziko – zcela nepravděpodobné, 

nejsou nutná protiopatření společnosti  

1-30 

Akceptovatelné Akceptovatelné riziko – výskyt tohoto rizika je 

lehce předvídatelné, jsou známa opatření 

31-60 

Střední Střední riziko – Je nutné, aby společnost stanovila 

preventivní opatření k eliminaci 

61-120 

Nežádoucí Nežádoucí riziko – společnost by se měla těmto 

rizikům vyvarovat a snažit se, aby k výskytu tohoto 

rizika nedošlo  

121-250 

Nepřijatelné   Nepřijatelné riziko – jedná se o riziko, které by 

ohrozilo celou společnost 

251-550 

 

Tabulka, týkající se hodnocení míry rizika, nám udává výsledné hodnocení rizik. Toto 

hodnocení získáme vynásobením jednotlivých bodů přidělených k pravděpodobnosti 

výskytu, významu rizika a pravděpodobnosti odhalení.  

Rizika spadající do prvních dvou kategorií jsou pro společnost přijatelná, tzn. nepřináší 

s sebou větší starosti v případě, že budou společností dodržována bezpečnostní opatření 

a předepsané postupy. Třetí kategorie nám zobrazuje rizika středního významu. Tyto 

rizika je již zapotřebí řešit. Je nutné stanovit opatření proti snížení dopadu rizika, 

popřípadě jeho eliminaci. V posledních dvou kategoriích se nachází rizika velmi 

významná pro společnost. Společnost by se měla snažit těchto rizik úplně vyvarovat.  
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3.8.1.1 Poptávka a nabídka  

V první fázi, která se týká poptávky a nabídky bylo identifikováno pět rizik, která 

mohou ovlivnit proces průběhu zakázky v podniku. Z těchto pěti identifikovaných rizik 

je riziko zpracování nabídky po požadovaném termínu hodnoceno jako nežádoucí a 

měla by mu být věnována zvýšená pozornost.  

Tab. 5: FMEA poptávka a nabídka 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Jebáček 2017) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nevhodná 

poptávka 

vzhledem k 

charakteru 

výroby  

zamítnutí s 

odkazem na 

jiného výrobce  

zákazník má 

malé informace o 

podniku 

1 3 1 3 

zvýšit  

informovanost 

zákazníka o firmě  

1 1 1 1 

nekompletní 

poptávka s 

chybějícími 

požadavky 

nelze nabídku 

zpracovat  

nepozornost 

zákazníka 
3 6 1 18 

oslovit zákazníka  

o doplnění údajů 
3 3 1 9 

nezaslání zpětné 

vazby o příjmu 

poptávky  

zákazník není 

předem 

informován o 

zpracování či 

nezpracování 

poptávky  

zadání špatné 

emailové adresy  
12 3 3 108 

kontrola  

správnosti údajů, 

telefonické ověření  

12 1 1 12 

zpracování 

nabídky po 

požadovaném 

termínu  

možnost vyřazení 

z konkurenčního 

boje  

chyba pracovníků   

při zpracování 

nabídky  

15 6 3 270 

osobní  

zodpovědnost 

zainteresovaných 

pracovníků  

15 3 1 45 

chybné údaje k 

požadavkům  

o termínu  

a kvalitě v 

nabídce 

ztráta 

potencionálního 

odběratele  

chyba pracovníka 9 3 1 27 
vícestupňová 

kontrola  
9 1 1 9 

Z tabulky můžeme vyčíst, že největší hrozbu přináší riziko zpracování nabídky po 

požadovaném termínu s hodnotu RPN ve výši 270. Ostatní rizika jsou malého 

charakteru a při jejich vzniku nedojde k ohrožení chodu podniku.  

Zpracování nabídky po požadovaném termínu 

Poptávka je základem celého dalšího procesu v podniku. Pro získání poptávky musí 

podnik vytvořit maximální podmínky, aby marketingoví a obchodní pracovníci mohli 
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svoji činnost úspěšně provádět. Nelze čekat pouze na poptávky, kdy si dodavatele 

vyhledává sám zákazník. Je třeba aktivně odběratele odlitků vyhledávat. Zavedená 

firma, jako je SLK, má již vytvořené portfolio svých zákazníků, o které musí pečovat,  

a neustále zpracovávat nabídky pro výrobu nových typů odlitků. V tomto případě 

samozřejmě je vyhledávání poptávky velmi jednoduché, avšak nelze ustrnout na 

stávajících kontaktech, je třeba aktivně vyhledávat nové zákazníky a výhodnější 

sortiment. Pro tuto činnost je důležité udržovat aktuální www stránky. V současnosti 

klesá zájem o prospektový materiál, informace na CD, které byly distribuovány pomocí 

veletrhů, ale nyní je důležitý kontakt na www stránky. Dále je nezbytné dodržovat 

pravidelný styk se stávajícími zákazníky s ohledem na doporučování SLK jako 

spolehlivého dodavatele. Důležitou složkou jsou i mezinárodní veletrhy slévárenských 

výrobků, mezi něž patří největší evropský veletrh Hannover, kde se SLK účastní více 

než dvacet let.  

SLK této činnosti věnuje maximální péči, má obchodní oddělení vybaveno odborně 

zdatnými pracovníky s technickým vzděláním a znalostí cizích jazyků. Aby 

nedocházelo k roztříštěnosti poptávkového řízení, jsou všechny poptávky 

soustřeďovány u vedoucího odbytu a ten rozhoduje o jejich zpracování. Na základě 

znalostí poptávajících firem, trhu s odlitky, konkurence apod., je schopen erudovaně 

poptávky podle důležitosti vyhodnotit a roztřídit. Pokud zákazník v poptávce přímo určí 

termín, do kdy má být poptávka zaslána je nejdůležitější snahou zpracovat nabídku  

a poslat ji včas abychom omezili konkurenční boj ostatních sléváren. Zpožděné nabídky 

pak někdy nejsou ani zařazeny do výběrového řízení. V případě, že již předem je 

známo, že v tomto termínu nelze nabídku zpracovat, je třeba se zákazníkem obratem 

komunikovat, vysvětlit důvody pro patřičné zdržení a dohodnout jasný další termín.  

U nových odběratelů je velmi časté pozvání k prohlídce slévárny před vlastní nabídkou, 

aby zákazník poznal technologii výroby a kvalitu dodávaných kusů. Je neustále nutné 

míti na zřeteli, že v jihomoravském regionu je několik konkurenčních sléváren 

v blízkosti SLK. Další konkurenční slévárny v České republice nejsou již v takové 

blízkosti, aby to ovlivnilo výběr v poptávkovém řízení.   

Nabídkové řízení je zpracováno v programu OPTI, do kterého mají přístup všichni 

zodpovědní pracovníci od obchodního úseku přes technologii, modelárnu, výrobu  

a kontrolu, kde je pro každé oddělení určen termín zpracování a zodpovědný pracovník 
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obchodního úseku musí jednotlivé úseky dozorovat, zda dodržují tyto předepsané 

termíny. Pracovníci odborných útvarů jsou povinni hlásit obchodnímu úseku případné 

komplikace s dodržením termínu se zdůvodněním. Po vyjádření všech odborných útvarů 

je možné zkalkulovat náklady na výrobu a stanovit cenu tak, aby nabídka mohla být 

zaslána v požadovaném termínu.  

3.8.1.2 Objednávka 

Ve fázi objednávky bylo identifikováno pět rizik, která jsou uvedena níže. Z těchto rizik 

nebylo žádné riziko definované jako velmi závažné, a proto nemusí být této fázi 

zakázky věnována větší pozornost.  

Tab. 6: FMEA objednávka 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 
RPN 

Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

neshoda 

objednávky s 

nabídkou 

nevyrobitelnost 

výrobku  

nepozornost 

zákazníka vůči 

nabídce  

6 9 1 54 
informovat obratem 

zákazníka o neshodě  
6 6 1 36 

chybné zadání 

požadavků z 

objednávky do 

počítačového 

systému firmy 

chybně vyrobený 

výrobek  

nepozornost 

zodpovědného 

pracovníka  

12 3 3 108 vícestupňová kontrola  12 3 1 36 

nezajištění 

surovin pro 

výrobu 

zpoždění výroby, 

mimořádné 

opatření ve 

výrobě  

chybné objednání 

u dodavatelů  
12 3 1 36 

dodržování 

předepsaných 

minimálních zásob  

12 1 1 12 

chybné 

rozplánování 

dodacího termínu 

zpoždění termínu 

dodání, 

mimořádná 

opatření ve 

výrobě – 

přesčasy 

chyba 

odpovědného 

pracovníka  

9 3 1 27 vícestupňová kontrola  9 1 1 9 

chybné potvrzení 

objednávky  

neodsouhlasení 

potvrzené 

objednávky  

chyba 

odpovědného 

pracovníka  

3 3 3 27 vícestupňová kontrola  3 3 1 9 
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3.8.1.3 Výrobní fáze – příprava výroby  

V průběhu zakázky je výroba rozdělena na více fází. Nejprve je technologická příprava 

výroby, kde byla identifikována tři rizika, viz. následující tabulka. Riziko nevhodně 

zpracovaného technologického postupu výroby odlitků bylo vyhodnoceno nejvyšší 

hodnotou RPN, tzn. nežádoucí. Společnost by se měla snažit tomuto riziku předejít. 

Tab. 7: FMEA výrobní fáze – příprava výroby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nevhodně 

zpracovaný 

technologický 

postup výroby 

odlitků 

vady odlitků 

zjištěné po 

výrobě prvního 

kusu  

limitované 

technologické 

možnosti 

výroby odlitků, 

zkušenosti 

technologa 

12 6 3 216 

provedení 

počítačové simulace 

– plnění a tuhnutí 

odlitku, predikce 

vad 

12 6 1 72 

vznik 

rozměrové vady 

při výrobě 

modelu  

nemožnost 

opracování, 

posunutí otvorů 

chyba 

pracovníka, 

špatné 

nastavení 

stroje, chybný 

tech. postup  

9 3 3 81 

rozměrový protokol 

o kontrole 

modelového 

zařízení  

9 1 1 9 

neodhalení 

rozměrové vady 

modelového 

zařízení  

zmetkový 

odlitek  

nepozornost 

pracovníka na 

kontrolním 

stroji  

12 3 3 108 

rozměrový protokol 

vystavovat pro 

všechna modelová 

zařízení  

12 1 1 12 

Nevhodně zpracovaný technologický postup výroby odlitků  

Oddělení přípravy výroby a technologie je vlastně mozek slévárny. Pracovníci musí 

znát všechny možnosti výroby, všechny technologie, které se používají a musí je 

vhodně přiřadit k objednané výrobě. Proto se tito pracovníci obsazují zkušenými 

pracovníky s dlouhodobou praxí. Výběr technologie musí zaručit splnění požadavků 

zákazníka, ale musí též zohledňovat nákladovost jednotlivých výrobních procesů. 

S přihlédnutím na ekonomiku výroby je někdy nutné konzultovat zvolenou technologii  

i se zákazníkem, který tuto činnost přímo vyžaduje někdy už i v nabídce.  Pro zvolenou 

technologii výroby musí technolog navrhnout modelové zařízení tak, aby následná 

výroba odlitků nebyla zdrojem vad. Je třeba navrhnout dělící rovinu, přídavky a vůle 

tak, aby zachovaly funkčnost odlitku a minimální velikost ploch k opracování. Pro 

technologa je důležité znát i funkci odlitku ve stroji, do kterého je určen, proto velmi 

často tito pracovníci jezdí před dokončením technologie na návštěvy k odběrateli, kde je 

funkčnost odlitku podrobně prodiskutována. Po získání znalostí funkčnosti odlitků je 
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možno upřesnit technologický postup přímo pro daný odlitek. V případě, že výroba 

těchto kusů probíhá již v jiných slévárnách, je důležité vyžádat vzorový kus pro zvolení 

shodné technologie se stávajícím dodavatelem. Volba vhodné technologie se ověřuje při 

výrobě prvního kusu, který je provázen tzv. průvodkou, kde je nutné zaznamenat 

všechny zjištěné problémy ve výrobě a je nutno podle těchto poznatků technologický 

postup upravit. Nevhodně zvolená technologie může způsobit riziko vzniku zmetků,  

a tím zvýšenou nákladovost ve výrobě a snížení zisku pro slévárnu. Vedoucí technolog 

formovny je proto zodpovědný za nákladovost výroby a musí tuto složku pravidelně 

sledovat. Vyhodnocuje se procento zmetkovitosti, které nákladovost ovlivňuje nejvíce, 

ale i vhodnost používání výrobních surovin s ohledem na novinky na trhu. Proto 

technolog stanovuje na začátku výroby pravděpodobné procento zmetkovitosti dle 

složitosti odlitku a je třeba porovnávat tuto mez se skutečností. Současný vývoj 

počítačových systémů umožnuje technologům ve speciálních slévárenských programech 

sledovat celý proces odlévání a chladnutí kovu ve formě a technolog tak má velmi 

moderní pomůcku pro zjištění vnitřních i povrchových vad odlitků.  

3.8.1.4 Výrobní fáze – výroba jader  

Druhou částí výroby, následující po přípravě výroby, je výroba jader. V této fázi došlo 

k identifikování tří rizik, přičemž žádné z rizik nevykázalo tak vysokou hodnotu RPN, 

aby bylo považováno za závažné a mohlo ohrozit podnik. 

Tab. 8: FMEA výrobní fáze – výroba jader 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nedodržení 

předepsané 

receptury pro 

jádrařské směsi 

nekvalitní 

jádro, nízká 

pevnost, špatná 

prodyšnost  

nedbalost 

pracovníka, 

záměna typu 

písku při 

ukládání do 

zásobníku  

9 3 3 81 

pravidelné kontrolní 

odběry jádrařské 

směsi, pravidelné 

poučení pracovníků  

9 3 1 27 

nedodržení 

předepsaných 

parametrů pro 

vstřelování 

jader  

vyrobení 

nekvalitního 

jádra  

nedbalost 

pracovníka 

obsluhy stroje  

3 3 3 27 

pravidelná kontrola 

a poučení 

pracovníků   

3 1 1 3 

nedodržení 

předepsaných 

parametrů pro 

vytvrzování 

jader 

nepoužitelnost 

jádra pro 

založení do 

formy  

nedbalost 

pracovníka 

jaderny 

3 3 6 54 

pravidelné kontroly 

a používání 

pracovníků  

3 1 3 9 
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3.8.1.5 Výrobní fáze – výroba forem 

Po výrobě jader následuje výroba forem. Jedná se o třetí fázi výrobního procesu, ve 

kterém byla zjištěna čtyři rizika. Jelikož se jedná o rizika nižšího charakteru, není třeba 

se těmito riziky dále zaobírat.  

Tab. 9: FMEA výrobní fáze – výroba forem 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nedodržení 

předepsané 

receptury pro 

formovací směsi  

nekvalitní forma, 

nízká pevnost, 

špatná 

prodyšnost  

nedbalost 

pracovníka 

přípravy směsi   

9 3 3 81 

pravidelné kontrolní 

odběry formovací 

směsi, pravidelné 

poučení pracovníků  

9 3 1 27 

nevhodné uložení 

modelové desky  

přesazení odlitků 

v dělící rovině  

nedbalost 

pracovníka u 

formovacího 

stroje  

3 3 3 27 

pravidelné poučení 

pracovníků a 

namátková kontrola 

vedoucího formovny  

3 1 1 3 

poškozená forma 

po odformování  

zadrobený 

odlitek  

poškozené 

modelové 

zařízení, 

nevhodné 

parametry směsi  

9 6 1 54 
100 % vizuální 

kontrola  
9 3 1 27 

nezajištění 

připravené formy 

proti vztlaku 

tekutého kovu  

vytečení tekutého 

kovu z formy  

nedbalost 

pracovníka  
9 3 3 81 

namátková kontrola a 

poučení  
9 3 1 27 

3.8.1.6 Výrobní fáze – odlévání 

V této části výroby nebyly zjištěny žádná závažná rizika, která by mohla ohrozit průběh 

výroby. U všech rizik byla hodnota rizika RPN na relativně nízké úrovni. Tím pádem 

tyto rizika spadají do kategorie střední a akceptovatelné riziko, viz. následující tabulka.  

Tab. 10: FMEA výrobní fáze – odlévání 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nedodržení 

vsázky do pece  

nedodržení 

chemického 

složení 

materiálu  

nedbalost 

pracovníka  
12 3 1 36 

poučení pracovníka, 

řádné označení 

surovin ve skladě  

12 3 1 36 

teplota kovu 

mimo 

předepsané 

tolerance  

výskyt vad 

odlitků 

nedbalost 

pracovníka 

tavírny 

3 3 3 27 

pravidelná kontrola 

tavičů mistrem 

tavírny  

3 1 1 3 

nedodržení licí 

teploty a 

technologie lití  

nedolitý tvar 

odlitků  

nedbalost 

pracovníka  
6 6 3 108 

poučení pracovníka, 

instalace zapisovače 

teploty kovu a doby 

lití  

6 3 3 54 
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3.8.1.7 Výrobní fáze – dokončovací operace  

Poslední fází výrobního procesu je fáze dokončovacích operací. Zde bylo 

identifikováno šest rizik, s možností výskytu. Tyto rizika jsou zobrazena v následující 

tabulce. Po zhodnocení jsem došla k závěru, že žádné z těchto rizik nevykazuje hodnotu 

RPN na takové úrovni, aby nějakým způsobem mohlo ovlivnit chod podniku.  

Tab. 11: Výrobní fáze – dokončovací operace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nedodržení 

předepsané 

doby chladnutí 

kovu  

trhliny, 

praskliny 

odlitku 

nedbalost 

pracovníka 
6 3 6 108 

organizace uložení 

odlitých forem dle 

data  

6 1 3 18 

nedostatečně 

otryskané 

odlitky  

špatná 

povrchová 

kvalita odlitku  

nedodržení 

předepsaného 

technologického 

času – nedbalost 

pracovníka  

6 3 1 18 

možnost použití 

speciálního 

závěsného 

přípravku  

6 1 1 6 

chybně 

obroušený 

odlitek  

zmetkový 

odlitek  

nedbalost 

pracovníka 
6 3 3 54 

zavést brousící 

karty pro celý 

sortiment  

6 3 1 18 

záměna barvy 

dle 

technologického 

předpisu  

neshodný 

výrobek s 

následnou 

opravou  

nedbalost 

pracovníka  
1 3 3 6 poučení pracovníků  1 1 3 3 

nedodržení 

předepsané 

doby schnutí  

nedokonalá 

přilnavost 

barvy k 

povrchu  

nedbalost 

pracovníka, 

zkrácení doby z 

důvodu 

dodržení 

termínu  

3 6 3 36 

dodržovat 

minimální doby 

schnutí  

3 3 1 9 

 

3.8.1.8 Kontrolní fáze  

Po výrobní fázi následuje kontrola vyrobených kusů odlitků. V této fázi jsem analýzou 

identifikovala čtyři rizika, která mohou v průběhu kontroly nastat. Tyto rizika jsou 

zobrazena v následující tabulce. Z těchto rizik se jako nejvíce závažné jeví riziko 

neprovedení 100 % vizuální kontroly před předáním na sklad.  
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Tab. 12: FMEA kontrolní fáze 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

neprovedená 

vstupní 

kontrola 

dodávaných 

surovin  

nedodržení 

kvality výrobků  

nedbalost 

pracovníka 

kontroly  

12 3 1 36 

poučení pracovníka, 

nákup hlavních 

surovin s atestem  

12 1 1 12 

nedostatečná 

mezioperační 

kontrola  

nedodržení 

kvality výrobků  

nedbalost 

pracovníka, 

nedostatek 

pracovníků 

12 3 1 36 

zvýšit počet 

provozních 

kontrolorů  

12 1 1 12 

neprovedená 

100 % vizuální 

kontrola před 

předáním na 

sklad  

vyexpedování 

vadného kusu  

nedbalost 

pracovníka  
9 6 6 324 

realizovat 

nejnovější kontrolní 

metody   

9 3 3 81 

neodpovídající 

hodnoty u 

požadovaných 

zkoušek  

neprodejnost 

odlitku  

nedodržení 

předepsané 

technologie 

výroby  

9 3 1 27 

úprava technologie 

výroby na základě 

zkušeností  

9 1 1 9 

Neprovedená 100 % kontrola před předáním na sklad 

Požadavkem zákazníka je obdržet kvalitní výrobky dle uvedených požadavků 

v objednávce a zajistit jejich kvalitativní opakovatelnost. Pro úspěšný konečný produkt 

je proto nutno kontrolovat všechny fáze celého procesu. Pro výrobu kvalitních odlitků je 

třeba mít takové strojní a technologické vybavení, které tuto kvalitu zaručuje. Vstupní 

materiály, které jdou do výrobního procesu, jsou ve SLK předkládány vstupní kontrole 

k jejich ověření. SLK nakupuje rozhodující suroviny od stabilních dodavatelů  

a požaduje k dodávkám doklad o jejich kvalitě. Ostatní pomocné suroviny jsou při 

dodávce ukládány do meziprostoru a do doby schválení jejich kvality je nelze uložit na 

jejich skladovací místa.  

Mezioperační kontrola probíhá ve všech jednotlivých fázích výroby, tj. kontrola jader, 

kontrola forem, kontrola tekutého kovu, kontrola odlévání a kontrola při čištění odlitků. 

Na všech těchto výrobních operacích pracují tzv. mezioperačních kontroloři, kteří 

sledují průběh výroby a případné kusy, které neodpovídají technologickému předpisu, 

vyřazují z dalších operací. Tímto způsobem se eliminuje riziko výroby zmetků  

v proběhu procesu výroby. Konečný výrobek předkládá výroba k výstupní kontrole, 

která provádí vizuální kontrolu všech předložených odlitků. Fáze 100 % vizuální 

kontroly je velmi důležitá, protože zákazník vyžaduje pouze dodávky dobrých kusů. 
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V případě, že se jedná o pravidelnou sériovou výrobu je tento požadavek podstatně 

přísnější a je nutné zajistit, aby kontrola pracovala velmi pečlivě. SLK má postup 

kontroly jednotlivých odlitků přesně popsaný a dbá, aby nedocházelo k nedodržení 

tohoto postupu. Zasláním nekvalitních odlitků může dojít až  k vrácení celé zasílané 

dávky a tím i k prodražení celé objednávky. Zasláním vadných kusů se ,, dobré jméno“ 

slévárny snižuje a může vést i ke ztrátě zákazníka. V případě zjištění vad, které nemají 

vliv na funkci odlitku, je možné se zákazníkem jednat a nechat ho samostatně 

rozhodnout, zda lze takto vytříděné kusy použít či nikoliv. Vzhledem ke složitosti a 

náročnosti výroby je v zájmu jak odběratele, tak dodavatele vyrobené kusy v co největší 

míře využít i za cenu opravy odlitku. Zákazník vždy oceňuje nahlášení případných vad 

zjištěných při 100 % kontrole a je ochoten jednat o jejich opravě, ale zásadně netoleruje 

zaslání odlitků s uvedením 100 % kontroly, která neproběhla.  

3.8.1.9 Skladování a expedice  

Poslední fází výrobního procesu je sladování a expedice hotového výrobku. V této fázi 

bylo pomocí FMEA analýzy nalezeno šest rizik, která se mohou naskytnout.  

Viz. následující tabulka. Při posouzení těchto rizik jsem zjistila, že žádné riziko s sebou 

nepřináší až tak vysokou míru rizika. Všechna možná rizika lze zařadit do kategorie 

akceptovatelné, tudíž nejsou, v případě jejich vzniku, pro podnik až tak ohrožující.  

Tab. 13: FMEA skladování a expedice 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

nedodržení 

počtu kusů  

nesplnění 

objednávky  

nedbalost 

pracovníka, 

vysoká 

zmetkovitost 

9 6 1 54 

zlepšení 

plánovaného 

množství  

9 3 1 27 

záměna kusů  
nelze naskladnit 

na zakázku  

nedbalost 

pracovníka  
3 3 1 9 

proškolení 

pracovníka, zvýšení 

pečlivosti  

3 1 1 3 

nedodržení 

předepsaného 

balení  

možnost 

poškození při 

transportu  

nedbalost 

pracovníka 
3 3 3 27 

pro nestandartní 

balení vyrobit balící 

karty  

3 1 3 9 

nedodržení 

skladovacího 

místa  

záměna odlitku  
nedbalost 

pracovníka  
1 3 6 18 

proškolení 

pracovníka 
1 3 3 9 

poškození v 

průběhu 

manipulace  

znehodnocení 

výrobku  

nedodržení 

manipulačních 

předpisů  

9 1 3 27 
proškolení 

pracovníka 
9 1 1 9 

záměna místa 
vykládky při 

transportu  

zboží dodáno 
jinému 

odběrateli  

chybné zadání z 

objednávky  
3 1 1 3 

mimořádné zásilky 

ověřovat před 

odesláním u 
zákazníka  

1 1 1 1 
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3.8.1.10 Rizika způsobená vyšší mocí 

Kromě rizik způsobených uvnitř v podniku existují také rizika, která přicházejí z tzv. 

vyšší moci a je těžké je předem odhalit. Tyto rizika s sebou ve většině případů přinášejí 

vysoké ztráty a tím pádem ve velké míře ohrožují podnik. 

Tab. 14: Rizika způsobená vyšší mocí. (Zdroj: vlastní zpracování)  

Možná 

chyba 

Možný 

důsledek 
Příčina 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 
Doporučená 

opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

le
n

í 

RPN 

výpadek 

surovin 

zastavení 

výroby  

embargo na 

dovoz 
9 3 6 162 

zpracovat havarijní 
plán náhrady 

ohrožených surovin  

9 3 3 81 

výpadek 

elektrické 

energie 

zastavení 
výroby  

porucha 

dodávky 
elektrické 

energie  

15 3 12 540 

vybudovat vlastní 

trafo stanici s 
možností přepojení 

dodavatele  

12 3 9 324 

stávka 
zastavení 

výroby  

nespojenost 

pracovníka 
9 6 6 324 

posílit odborovou 

organizaci  
9 3 3 81 

klimatické 

podmínky 
omezení výroby  

mimořádné 
povětrnostní 

a teplotní 

vlivy 

9 3 9 243 
zpracování 

ochranného řádu  
9 3 6 162 

požár 

přerušení 
výroby, 

poničení 

výrobního 
zařízení  

lidská 

neopatrnost, 

zkrat 

elektrických 

zařízeních, 

blesk  

12 9 3 324 
dodržovat požární 

řád  
9 6 3 162 

Výpadek elektrické energie 

Slévárenská výroba je náročný výrobní proces na více druhů energií, nejvíce však na 

energii elektrickou, která ovlivňuje většinu zařízení ve slévárně. Největším 

spotřebitelem této energie jsou elektrické pece. Ve SLK jsou dva typy elektrických pecí:  

1) nová středofrekvenční elektrická pec o dvou tavících kelímcích po 6 tunách od 

firmy ABP Dortmund, 

2) udržovací a záložním zařízením jsou staré nízkofrekvenční pece rovněž  

o obsahu 2x6 tun, které byly dodány firmou Elin Union z Rakouska.  

SLK byla z původního vybavení závislá na dodávkách elektrické energie z trafo stanice 

patřící firmě TOS Kuřim – OS, a.s., která prodává energii za zvýšené ceny než od 

prvotních dodavatelů. Z tohoto důvodu by přínosné vystavět vlastní trafo stanici 

napojenou přímo na dodávky od firmy E-on. Elektrická energie je naprosto nezbytná  
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a slévárenská výroba je na ní plně závislá. Jakýkoliv i krátký výpadek elektrické energie 

způsobuje velké problémy ve výrobě, mimořádná organizační opatření a vyšší výrobní 

náklady. Natavený kov, při krátkodobém výpadku ztratí požadovanou teplotu a musí být 

znovu přihříván. Při delším výpadku je nutné kov z pecí vylít, aby neztuhl v tavících 

kelímcích. Pro tyto případy musí být vždy připraveno dostatečné množství speciálních 

kovových forem (tzv. ,, magorů“), do kterých se kov mechanicky vylévá. Ztuhlý kov je 

později možno znovu natavit k odlévání, avšak je nutný druhý tavící proces. Nové 

technologie odstranily další zdroje spotřeby elektrické energie. Novými pískovými 

technologiemi bylo odstraněno sušení forem a jader. Pro předehřívání odlévacích pánví 

je používán zemní plyn a pro ruční brousící nástroje je využíván tlakový vzduch.  

Závislost slévárenské výroby na elektrické energii nelze žádným jiným způsobem 

nahradit, ale díky stabilizované situaci s dodávkami elektrické energie dochází 

v posledních letech pouze ke krátkodobějším výpadkům.  

Stávka 

Stávka SLK je zařazena jako objektivní příčina z důvodu vyšší moci a je nutné, aby 

vedení podniku činilo takové kroky, aby tuto příčinu maximálně eliminovalo. Stávka 

v dodavatelském průmyslu však může způsobit též velký výpadek ve výrobě. Přestože 

modernizací slévárny dochází ke snižování těžké manuální práce, je ve slévárně spousta 

činností, které se musí zajistit pouze ručně. Důvody zaměstnanců k nespokojenost 

v podniku jsou nejčastěji:  

• ekonomické – požadavky na zvýšení mezd, platové benefity, 

• technologické – snížení podílu těžké práce, zlepšení pracovních podmínek.  

Ve SLK jsou dobře organizovány odbory, které spadají pod svaz Kovo  

a hájí zájmy všech zaměstnanců, ať členů nebo nečlenů odborové organizace. Vedení 

společnosti pravidelně zve zástupce odborových organizací na zasedání představenstva 

podniku, kde jsou předkládány návrhy a požadavky zaměstnanců. Zvýšení mezd je 

pravidelně projednáváno jednou ročně a stvrzeno v Kolektivní smlouvě SLK., stejně tak 

jako přiznání benefitů k platu. Mezi benefity SLK patří: týden řádné dovolené navíc, 

zajištění obědů a večeří, stravenky pro zaměstnance, příspěvek na penzijní připojištění, 

pravidelné zvyšování kvalifikace školením, kurzy apod. Vedení firmy se snaží 

maximálně o zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Od roku 2015 byly 
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vybudovány nové šatny, koupelny a toalety pro všechny zaměstnance. Pro zlepšení 

pracovního prostředí přímo ve slévárně byla instalována nová vzduchotechnika 

s možností regulování teploty uvnitř slévárny. Rekonstrukcí odpadů prachových podílů 

písku byla snížena prašnost ve slévárně. Vstřícným jedním a odstraňováním nedostatků 

snižuje vedení podniku riziko stávky ve slévárně na minimum. Přesto někdy dochází 

k problémům při zajišťování mimořádných směn, práce přesčas, práce o svátcích. 

Velkým problémem je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků, protože fluktuace 

v dělnických profesích se základním vzděláním s pouhým zaškolením činí za rok cca  

20 %. Stabilizace odborných pracovníků naopak vykazuje velmi dobré hodnoty  

a odchody zaměstnanců z důvodu nespokojenosti jsou minimální.  

Požár 

Nebezpečí požáru ve výrobě odlitků je vysoké a je dáno charakterem práce s tekutým 

kovem, hořlavými přísadami do formovacích a jádrařských směsí apod. Vysoké riziko 

požáru je zvláště na pracovišti modelárny, a to jak při výrobě slévárenských modelů 

z přírodních i umělých dřev, tak přímo i ve skladu modelového zařízení, kde jsou 

uloženy modely s vysokou hodnotou. Proto je velmi důležité mít zpracován protipožární 

řád, který musí být pravidelně vedoucími pracovníky kontrolován. V tomto řádu jsou 

označena místa, kde jsou uloženy hasicí přístroje včetně jejich možnosti použití. Tyto 

plánky jsou rozvěšeny po celém areálu slévárny. Při poslední rekonstrukci slévárny byly 

vybudovány moderní sklady hořlavých surovin, které jsou bezpečně odděleny od 

dalších skladů surovin. Dále byl vybudován nový sklad modelového zařízení včetně 

všech bezpečnostních prvků pro skladování modelů. Celý výrobní proces je vysoce 

nebezpečný pro vznik požáru, a proto je třeba na všech pracovištích dodržovat předpisy. 

Mezi nejvíce nebezpečné činnosti pro vznik požáru patří manipulace s tekutým kovem, 

tj. vylévání tekutého kovu z pece do pánve, jeho převoz a odlévání do připravených 

forem. Natavený kov dosahuje teploty vyšší než 1400 °C a při jeho manipulaci vzniká 

nebezpečí odletu jisker. Proto musí být veškeré další pomocné látky ve slévárně 

skladovány v ochranných nehořlavých obalech a smí být uskladněna pouze minimální 

zásoba o velikosti spotřeby jedné pracovní směny. Kromě tekutého kovu je vysoce 

nebezpečná manipulace s ochranným nátěrem na formy na ručním pracovišti, který je 

na bázi alkoholu a následně vysoušen přímým zapálením. Na těchto pracovištích 
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probíhá postupná náhrada novými technologiemi s nátěry na vodní bázi. Dalším 

nebezpečným pracovištěm jsou pracoviště pro barvení odlitků, kde jsou základové 

barvy, což jsou látky s vysokou hořlavostí.  

3.8.2 Diagram příčin a následků 

Následující diagramy příčin a následků jsou zaměřeny na hlavní problém při řízení 

výrobní zakázky výroby odlitků. Jedná se o neprovedenou 100 % kontrolu kvality a 

nevhodně zpracovaný technologický postup. 

1) Neprovedená 100 % vizuální kontrola kvality  

V následujícím diagramu jsou zobrazeny jednotlivé příčiny problému týkající se 

nedodržení 100 % kontroly kvality. Pro dosažení 100 % kvality je zapotřebí zajistit 

všechny vlivy, které tuto kvalitu mohou ovlivňovat.  

 

Obr. 23: Neprovedená 100 % vizuální kontrola 

(Zdroj: vlastní zpracování, konzultace Jebáček, 2017) 

• Materiál  

Základem dobrého výrobku jsou kvalitní vstupní suroviny, které zaručují vyrobení 

odlitku bez vad. Nelze podceňovat ani pomocný materiál, který vstupuje do výrobního 
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procesu a je nutné vždy při jeho použití dodržovat technologický předpis. Úspora na 

vstupních surovinách se vždy projeví v kvalitě konečného výrobku.  

• Technologie, stroje 

Kvalitní vstupní materiál musí být podložen i kvalitním zpracováním technologie 

výroby. Zařízení, na kterých jsou formy a jádra vyráběny musí být pravidelně 

udržovány a kontrolovány, aby nedocházelo, vlivem ulpění pískových zrn ke změně 

požadovaných rozměrů. Konstrukce odlitků ovlivňuje též dosaženou kvalitu a je třeba 

vždy dbát slévárenských zásad pro jejich konstrukci.  

• Lidé 

Kvalitní materiál a dobře zpracovaná technologie bez vlivu pracovníků nezaručí 100% 

kvalitu odlitků, proto je důležité věnovat lidem v pracovním procesu maximální 

pozornost. Vedení podniku dbá na vysokou odbornost technických pracovníků, na 

zvyšování jejich vzdělání a co nejvyšší délku praxe ve vyšších funkcích. Kvalitu 

výrobků ovlivňují též pracovní podmínky, kdy lidé často musí vykonávat práce nad 

rámec základní pracovní doby a následně se mohou projevit vlivy únavy anebo 

mezilidských vztahů.  

• Prostředí 

Prostředí, ve kterém jsou odlitky vyráběny může také ovlivnit kvalitu výrobků. Je třeba 

dodržovat konstantní prostředí v celé výrobní hale, dbát na úklid na jednotlivých 

pracovištích, a i v ostatních částech slévárny a důsledně kontrolovat pravidelnost údržby 

technologických zařízení. Ve SLK je od roku 2015 vybudováno nové sociální zázemí, 

které také velmi ovlivnilo pracovní prostředí ve slévárně.  

• Metody (nástroje) 

Metody popsané v technologických a výrobních procesech je nutné dodržovat  

a kontrolovat. Při plánování je třeba zohlednit celkový technologický čas výroby 

odlitků, tak aby nemuselo docházet ke zkracování nutných časů a tím k snižování 

kvality jednotlivých operací. Pracovníci musí být o jednotlivých vlivech na kvalitu 

dobře informováni a proškoleni o nutnosti dodržování předpisů. Snahou managementu 
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SLK je naučit pracovníky tyto metody dodržovat a popřípadě vylepšovat nebo 

upozorňovat na jejich chybné stanovení. 

• Měření, zkoušky  

Kontrolní měření a zkoušky jsou nastaveny v průběhu celého výrobního procesu a je 

třeba vždy neshodný výsledek kontroly vyloučit z dalšího pokračování výroby. SLK má 

pro kontrolu výrobního procesu vybaveny laboratoře ke kontrole tekutého kovu, ke 

kontrole formovací směsi, dále pak speciální pracoviště pro kontrolu rozměrů jak pro 

kontrolu modelů, tak zhotovených odlitků, včetně měřícího zařízení po opracování 

odlitků. Všechny zjištěné odchylky jsou ukládány v programu OPTI a nevyhovující 

kusy nemohou být předány na sklad expedice.  

2) Nevhodně zpracovaný technologický postup  

V diagramu příčin a následků zaměřený na nevhodně zpracovaný technologický postup 

jsou zobrazeny jednotlivé příčiny, díky kterým není dodržen správný postup zpracování 

technologické postupu výroby odlitků.  

 

Obr. 24: Nevhodně zpracovaný technologický postup 

(Zdroj vlastní zpracování, konzultace Jebáček 2017). 
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• Lidé 

Lidé jsou nejdůležitější činitel pro zpracování technologického postupu výroby. 

Pracovníci musí mít odborné vzdělání, zkušenosti s výrobou v daném podniku  

a z předchozí výroby. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce duševní činnosti je třeba 

ponechat pracovníkům dostatečný čas pro vytvoření návrhu výroby. Zkracování termínů 

na úkor prodlužování pracovní doby se vždy projeví negativně v konečném řešení 

výroby.  

 

• Technologie, stroje 

Volba technologie výroby je závislá na vybavení v daném podniku a znalosti parametrů 

jednotlivých strojů a zařízení. Stanovení parametrů pro jednotlivé technologie provádí 

technologové dlouhodobým sledováním a vyhodnocováním dle kvality výroby anebo 

výpočtem dle slévárenských předpisů.  

 

• Prostředí  

Pracovní prostředí velmi výrazně ovlivňuje kvalitu práce jednotlivých pracovníků. Pro 

zpracování technologického postupu je nutná kancelář s dostatečným osvětlením, 

klimatizací a s minimálním hlukem. Pro zpracování postupu je třeba vybavit pracovníky 

pracovními pomůckami, vhodnými počítačovými programy pro simulaci výroby apod. 

V neposlední řadě je třeba zajistit též dostatečný úklid pracoviště.  

 

• Metody (nástroje) 

K nevhodnému technologickému postupu může dojít při nedodržení stávajících 

výrobních postupů a metod. Prvotní příčinou může být krátký termín výroby, který 

následně vyžaduje zkrácení termínu jednotlivých operací. Technologický postup také 

ovlivňuje nedostatek informací o zpracovávaném produktu, jeho použití a požadovaná 

životnost.  

 

• Měření, zkoušky 

Navržený technologický postup je třeba vždy předložit ke kontrole vedoucímu 

technologie a po jeho schválení je zaslán k výrobě modelu. Pokud se v průběhu výroby 

vyskytnou nejasnosti nebo nedostatky v technologickém postupu, musí pracovník na 
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tyto nedostatky upozornit a společně s technologem dořešit. Konečné ověření 

technologického postupu probíhá při výrobě prvního kusu, kdy jsou evidovány 

jednotlivé výrobní fáze a jejich průběh. 

3.9 Shrnutí závažných rizik na základě zpracovaných analýz 

3.9.1 Lidský faktor 

Na základě vypracovaných analýz bylo identifkováno několik nejzávažnějších rizik, 

která by mohla v případě jejich výskytu ovlivnit chod podniku. Mezi tato rizika patří 

zpracování nabídky po požadovaném termínu, nevhodně zpracovaný technologický 

postup výroby odlitků a neprovedená 100 % vizuální kontrola před předáním na sklad. 

Detailnější přehled identifikovaných rizik je uveden v následující tabulce.  

Všechna tato rizika mají společného jmenovatele a tím je lidský faktor, proto je nutné 

dbát na profesionalitu a zvyšování vzdělání pracovníků společnosti.  

 

Tab. 15: Seznam závažných rizik, která způsobuje lidský faktor 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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zpracování 

nabídky po 
požadovaném 

termínu  

možnost 

vyřazení z 
konkurenčního 

boje  

chyba 

pracovníků 
při zpracování 

nabídky  

15 6 3 270 

osobní 

zodpovědnost 
zainteresovaných 

pracovníků  

15 3 1 45 
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nevhodně 

zpracovaný 

technologický 
postup výroby 

odlitků 

vady odlitků 
zjištěné po 

výrobě 

prvního kusu  

limitované 
technologické 

možnosti 

výroby 
odlitků, 

zkušenosti 

technologa 

12 6 3 216 

provedení 

počítačové 

simulace – plnění 
a tuhnutí odlitku, 

predikce vad 

12 6 1 72 

k
o

n
tr

o
ln

í 
fá

ze
 

neprovedená      

100 % 

vizuální 
kontrola před 

předáním na 

sklad  

vyexpedování 
vadného kusu  

nedbalost 
pracovníka  

9 6 6 324 

realizovat 

nejnovější 
kontrolní metody 

9 3 3 81 

 

3.9.1.1 Zpracování nabídky po požadovaném termínu 

První fází průběhu zakázky je poptávka, která tvoří základ celého procesu v podniku. 

Aby pracovníci na marketingovém a obchodním oddělení prováděli úspěšně svoji 

činnost je zapotřebí jim vytvořit maximálně vyhovující pracovní podmínky. Na těchto 
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pozicích má SLK pracovníky s odborným vzděláním a znalostí cizích jazyků. Přesto 

dochází k riziku, kdy je nabídka zpracována po požadovaném termínu. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí navrhnou možná opatření, která by výskyt tohoto rizika minimalizovala.  

3.9.1.2 Nevhodně zpracovaný technologický postup výroby odlitků  

První částí výrobní fáze je příprava výroby. Jedná se vlastně o takový mozek slévárny. 

Pracovníci na tomto oddělení musí znát všechny technologie a možnosti výroby a musí 

být schopni je přiřadit k objednané výrobě. Z tohoto důvodu jsou na těchto pozicích 

pracovníci s vysokou kvalifikací a dlouholetou praxí. Aby se toto riziko snižovalo, je 

nezbytné poskytnou pracovníkům patřičné pracovní podmínky, zvyšování jejich 

kvalifikace a zavádění moderních metod simulace výrobního procesu, popřípadě nějaké 

benefity, ke zvýšení jejich motivace.  

3.9.1.3 Neprovedená 100 % vizuální kontrola před předáním na sklad  

Pro výrobu kvalitních odlitků je zapotřebí mít jak technologické, tak strojní vybavení.  

Před předáním výrobku na sklad je zapotřebí provést vizuální kontrolu odlitku, aby se 

zamezilo vyexpedování vadnému kusu zákazníkovi. Tuto kontrolu provádí kontrolor 

slévárny, který v případě, že při kontrole zjistí, že došlo k výrobě nevhodného kusu, 

odlitek vyřadí a zamezí tak, aby ze slévárny ,,odešel“ vadný kus. I přesto dochází 

k riziku, že slévárna vyexpeduje zmetkový odlitek. Je proto důležité poskytnou 

pracovníkům potřebná školení, případně benefity, které by mohly riziko nepozornosti 

pracovníka minimalizovat.  

3.9.2 Vyšší moc 

Kromě rizik, která způsobuje lidský faktor, se podnik potýká s hrozbou, která s sebou 

přináší rizika způsobená vyšší mocí. Jako nejvíce závažná byla identifkována tři rizika, 

konkrétně riziko způsobené výpadkem elektrické energie, stávka zaměstnanců a požár. 

Tato rizika nelze předběžnými opatřeními úplně odstranit vzhledem k jejich nízké 

ovlivnitelnosti. U rizik způsobených vyšší mocí lze pouze nějaké příčiny vzniku 

minimalizovat.  
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Tab. 16: Seznam závažných rizik způsobených vyšší mocí 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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výroby  

porucha 

dodávky 
elektrické 

energie  

15 3 12 540 

vybudovat vlastní 
trafo stanici 

s možností 

přepojení 
dodavatele  

12 3 9 324 

stávka 
zastavení 

výroby  

nespojenost 

pracovníka 
9 6 6 324 

posílit odborovou 

organizaci  
9 3 3 81 

požár 

přerušení 

výroby, 
poničení 

výrobního 

zařízení 

lidská 
neopatrnost, 

zkrat 

elektrických 
zařízení, 

blesk  

12 9 3 324 
dodržovat 

požární řád  
9 6 3 162 

3.9.2.1 Výpadek elektrické energie 

Elektrická energie je ve slévárenské výrobě nezbytná, jelikož většina strojních zařízení 

je na elektrické energii závislá. Největším spotřebitelem energie jsou však ve SLK dvě 

slévárenské pece. Jakýkoliv výpadek elektrické energie způsobí velké problémy ve 

výrobě. Z toho důvodu je zapotřebí vybudovat trafo stanici, která by v případě výpadku 

energie tento výpadek pokryla z duplicitní sítě.  

3.9.2.2 Stávka 

Stávka může ve výrobním podniku způsobit velký výpadek ve výrobě. Z tohoto důvodu 

je nutné, aby společnost zajistila pracovníkům co nejlepší pracovní podmínky 

v zaměstnání, aby k riziku stávky docházelo v co možná nejmenší míře.   

3.9.2.3 Požár 

Při výrobě odlitků je nebezpečí požáru velmi vysoké z důvodu práce s tekutým kovem, 

hořlavými přísadami atd. Vysoké riziko požáru je především na pracovišti modelárny, 

kde dochází k výrobě modelů z přírodních a umělých dřev. Dalším rizikovým místem 

ve slévárně je sklad modelových zařízení, kde jsou skladovány modely s vysokou 

hodnotou. Slévárna má zpracován protipožární řád, který je kontrolován vedoucími 

pracovníky. Celý proces výroby odlitků je velmi nebezpečný pro vznik požáru, a proto 

je zapotřebí dodržovat stanovené předpisy. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Seznam návrhů řešení – lidský faktor 

Rizika, které způsobuje lidský faktor, se podílí nejvyšší měrou na kvalitě konečného 

produktu. Cílem firmy je stabilní personální obsazení jednotlivých odborných pracovišť 

a zvyšování kvality jejich práce. Firma musí také počítat s obnovou pracovníků vlivem 

odchodu do důchodu či invalidních důchodů apod. Jednotlivá pracoviště musí být 

organizována a kontrolována hierarchií vedoucích od parťáka, vedoucího směny, mistra, 

vedoucího úseku až po ředitele jednotlivých útvarů. Na základě výsledků z provedených 

analýz byla navrhnuta následující řešení: 

• nábor kvalifikovaných zaměstnanců, 

• školení zaměstnanců pro jednotlivá pracoviště, 

• benefity pro pracovníky,  

4.1.1 Nábor kvalifikovaných zaměstnanců 

SLK má pro všechny pracovní pozice zpracovány požadavky na vzdělání a praxi. 

V současné době je velký problém získat pracovníky se všemi požadovanými znalostmi. 

Je tedy nutné při příjmu pracovníků zajistit jejich zaškolení (dovzdělání) a stanovit 

potřebnou délku pro zapracování. SLK řeší tuto problematiku u pracovníků na 

dělnických pozicích, tzv. odborným dozorem, kdy kvalifikovaný pracovník dostane 

nově příchozího na starost. Odborný dozor je za tuto činnost honorován cca. 4 000 Kč 

měsíčně. Jedná se o náklady vynaložené nad rámec normálních mzdových nákladů, ale 

jak ukázala několikaletá praxe, tyto náklady se vyplatí po zařazení nového pracovníka 

samostatně do provozu.  

Ve SLK dochází v průběhu jednoho pracovního roku k obměně cca jedné třetiny 

dělníků, neboť se jedná o těžkou práci v náročném pracovním prostředí oproti jiným 

technickým oborům. Celkový počet dělníků ve slévárně je 290. Při roční fluktuaci 30 % 

znamená obměna cca 90 pracovníků. Což činní 7 až 8 nových pracovníků za měsíc. Po 

provedení odborným dozorem bývá vytipováno 20-30 % perspektivních zaměstnanců, 

kteří do společnosti nastoupí. Při nástupu osmi nových pracovníků činní 30 % přibližně  

2,5 pracovníků.  
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2,5 pracovníka za měsíc x 12 měsíců = 30 pracovníků. 

Náklady vynaložené na odborný dozor: 4 000 x 30 = 120 000 Kč 

Pro dosažení vyšší stabilizace kvalifikovaných pracovníků doporučuji navýšit přípravu 

pod odborným dozorem minimálně na 50 %. Jedná se ale pouze o zvyšování kvalifikace  

u dělnických profesí. Aby byli kvalifikovaní pracovníci společnosti ještě více 

motivováni zaučit potencionálního zaměstnance, doporučuji také navýšit jejich 

hodnocení za tuto činnost na 5 000 Kč měsíčně. Při měsíčním nástupu osmi pracovníků 

činí 50 % čtyři pracovníci.  

4 pracovníci za měsíc x 12 = 48 pracovníků 

Náklady vynaložené na odborný dozor: 5 000 x 48 = 240 000 Kč 

Celkové navýšení nákladů na odborný dozor = 240 000 – 120 000 = 120 000 Kč  

4.1.2 Pravidelná školení zaměstnanců pro jednotlivá pracoviště 

SLK zpracovává pro každý rok plán školení pro zvyšování kvalifikace jednotlivých 

pracovníků, kde jsou naplánována školení jak vnitropodnikové (samostatnými zdroji – 

technologové) tak školení externími pracovníky uvnitř podniku anebo školení mimo 

závod. Plán školení podléhá schválení vedení podniku a po jeho odsouhlasení za plnění 

toho plánu odpovídají jednotliví vedoucí. Vyhodnocení se provádí na konci každého 

kalendářního roku. Ve slévárně probíhá několik druhů školení pro zaměstnance. Jedná 

se například o povinné školení řidičů, nových nařízení ohledně DPH a cla apod. Toto 

školení bývá většinou jedno až dvoudenní. Mezi další školení patří proškolování 

pracovníků o bezpečnosti práce a protipožární školení. Jedná se o školení, kterého se 

musí zúčastnit všichni pracovníci společnosti. Ve SKL probíhají také školení ohledně 

nových slévárenských a kontrolních programů, na které společnost vynakládá značné 

finanční prostředky. Z tohoto důvodu není v této oblasti nutné navrhovat zlepšení.  

Jelikož se společnost potýká v současné době s nedostatkem kvalifikovaně, jazykově 

vybavených pracovníků, navrhuji, k již zavedeným školením uvedených výše, zavést 

doškolování THP pracovníků o odbornou němčinu a angličtinu. Tito pracovníci 

využívají angličtinu, popřípadě němčinu k výkonu své práce na současných pozicích. 

Jedná se konkrétně o komunikaci se zákazníky, dodavateli společnosti či překladu 
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cizojazyčných výkresů a technických požadavků. Jednalo by se o kurzy pro pokročilé, 

neboť se předpokládá, že pracovníci společnosti tyto jazyky na základní úrovni již 

ovládají. Doškolování pracovníků by mohlo probíhat přímo ve firmě za účasti 

odborného lektora.  

Tab. 17: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování)   

Počet školení/týdnů 20 

Počet hodin za týden 2 hod 

Cena za hodinu 290 Kč 

 

20 x 2 x 290 = 11 600 Kč 

Náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance činí 11 600 Kč. Díky těmto jazykovým 

kurzům by došlo ke zrychlení odborné činnosti a sebevědomí zaměstnanců.  

4.1.3 Benefity pro pracovníky  

Jeden z nejdůležitějších benefitů je příspěvek na životní a penzijní pojištění. Výše 

příspěvku se odvíjí od doby zaměstnání v podniku do maxima 4 % z platu. Dalším 

důležitým benefitem je pět dní řádné dovolené nad rámec zákoníku práce, a pro 

pracovníky v rizikovém prostředí ještě další dva dny za rok. Dalšími benefity 

společnosti jsou stravenky, 13 a 14 plat závislý na hospodářských výsledcích. U 

vedoucích pracovníků mobilní telefon a u vrcholového managementu služební 

automobil.  

Tyto zavedené benefity ve společnosti bych doporučila rozšířit o: 

• příspěvek na dopravu, 

• dny volna – sick days, 

• volnočasové aktivity. 

Benefity by se týkaly stabilizovaných pracovníků, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni 

minimálně dva roky. Jednalo se zhruba o 70 % zaměstnanců, což činí z celkových 470 

pracovníků ve slévárně zhruba 329 pracovníků.  

470 x 0,7 = 329 pracovníků 
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Příspěvek na dopravu 

SLK je umístěna v industriální zóně mimo Brno a větší města. Z tohoto důvodu většina 

pracovníků dojíždí do zaměstnání vlastním automobilem, autobusem nebo vlakem. 

Vzhledem ke stále se navyšujícím cenám jízdného a pohonných hmot by tento benefit 

byl přínosem ke stabilizaci pracovníků. Výše tohoto příspěvku by byla závislá na počtu 

odpracovaných let. Tento příspěvek by zaměstnanci dostávali každý měsíc.  

Graf níže zobrazuje, kolik pracovníků spadá do jednotlivých skupin podle počtu 

odpracovaných let ve společnosti.  

 

Graf 1: Počet pracovníků v závislosti na odpracovaných letech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu můžeme vyčíst, že 30 % zaměstnanců nepracuje ve společnosti více jak dva 

roky. Podíl pracovníků, kteří jsou ve společnosti 3–5 let tvoří 25 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Můžeme si také povšimnout, že 30 % tvoří také zaměstnanci, kteří jsou ve 

společnosti 6–10 let. Zaměstnanci, kteří mají odpracováno více než 10 let, tvoří 

nejmenší podíl. Jedná se pouze o 15 % pracovníků. 

 

Tab. 18: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet let Podíl pracovníků  Počty pracovníků Částka 

0–2 roky  30 % 470 x 0,3 = 141 0 Kč 

3–5 let 25 % 470 x 0,25 = 117 300 Kč 

6–10 let 30 % 470 x 0,3 = 141 600 Kč 

10 let a více 15 % 470 x 0,15 = 71 1 000 Kč 

30%

25%

30%

15%

0-2 roky 3-5 let 6-10 let 10 let a více
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117 * 300 * 12 měsíců = 421 200 Kč 

141 * 600 * 12 měsíců = 1 015 200 Kč 

71 * 1000 * 12 měsíců = 852 000 Kč 

 

Celkové náklady na dopravu pro všechny pracovníky jsou ve výši 2 288 400 Kč. 

 

Dny volna – sick days 

Pracovníci středního a vyššího managementu při lehčích onemocněních odmítají 

zůstávat na nemocenských dávkách a chodí dále do zaměstnání, čímž rozšiřují nákazu 

na další pracovníky. Zavedení benefitu v podobě sick days by přineslo snížení 

nemocnosti v této pracovní skupině. Tento benefit by se týkal pouze THP pracovníků, 

kterých je ve společnosti přibližně 90. Bylo by tak učiněno z důvodu, že právě tito 

zaměstnanci mají tendenci chodit do zaměstnání nemocní. Rozdělení pracovníků ve 

společnosti je zobrazeno v následujícím grafu. 

 

Graf 2: Rozdělení pracovníků ve SLK 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že největší podíl zaměstnanců ve SLK tvoří dělníci ve slévárně. Jedná 

se o 290 pracovníků. Co se týká TPH pracovníků, těch je ve společnosti přibližně 90. 

Můžeme si také povšimnout, že dělníci na modelárně a strojovně tvoří stejný podíl a to 

konkrétně 40 pracovníků na každém pracovišti. Nejmenší podíl tvoří pracovníci TOP 

managementu.  

290
40

40

90

10

dělníci slévárna

dělníci modelárna

dělníci strojovna

THP

TOP management
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Tab. 19: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů volna 2 dny  

Denní pracovní doba 8 hodin 

Plat na hodinu 220 Kč/hod 

Počet pracovníků 90 

8 hodin x 2 dny x 220 hod x 90 = 316 800 Kč 

Ve výpočtu výše jsou vypočteny náklady, kdy pracovník není přítomen v práci, tj. 

nevytváří pro firmu žádný zisk, avšak v případě jeho nemocnosti by jeho nepřítomnost 

byla několikanásobně vyšší. Vzhledem k tomu, že první tři dny nemocnosti hradí firma, 

toto opatření se musí společnosti vyplatit.  

Volnočasové aktivity  

Přestože SLK nabízí velké množství benefitů, tento benefit není ve firmě zaveden a 

jednoznačně ovlivňuje spokojenost pracovníků a loajalitu k firmě. Jednalo by se o 

benefit po pracovní době, který by sloužil k uspokojení potřeb zaměstnanců v jejich 

volném čase.  

1) poukázka do Wellness Kuřim 

Tento benefit doporučuji vzhledem k umístnění firmy, kdy Wellness centrum se nachází 

v blízkosti SLK. 

Tab. 20: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Cena poukázky 135 Kč  

Počet pracovníků 470  

Počet poukázek za rok 2 

 

135 Kč x 470 x 2 = 126 000 Kč 

Náklady za tento benefit jsou ve výši 126 000 Kč. 
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2) návštěva kulturního programu 

Druhým volnočasovým benefitem by bylo zajistit společnou návštěvu jakéhokoliv 

kulturního programu 1x za rok.  

Tab. 21: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Cena vstupenky 500 Kč  

Počet pracovníků 470  

 

470 x 500 = 235 000 Kč 

Tento benefit by byl nabídnut všem pracovníkům společnosti, avšak je zřejmé, že 

všichni pracovníci by ho nevyužili. Budeme tedy předpokládat 50 % účast zaměstnanců. 

Tito zaměstnanci budou mít možnost navštívit kulturní program se svým rodinným 

příslušníkem. Náklady na tento benefit jsou ve výši 235 000 Kč.  

4.2 Seznam návrhů řešení – vyšší moc 

• Požár 

Požár jako jedna z příčin vyšší moci, je jedno z největších rizik ve SLK, neboť práce s 

nataveným železem o teplotě vyšší než 1400 °C, zvyšuje každodenně riziko požáru.  

Z tohoto důvodu je ve SLK vybudován velmi přísný požární řád, který upravuje 

podmínky použití hořlavých látek a směsí ve SLK detailně až na jednotlivá pracoviště. 

Pracovníci jsou povinni tyto požární řády dodržovat, aby minimalizovali riziko vzniku 

požáru. Při nástupu nového zaměstnance je pracovník proškolen o zásadách bezpečnosti 

práce vzhledem k možnosti vzniku požáru a dále probíhají protipožární školení každý 

rok pro všechny pracovníky. Za proškolení nových pracovníků zodpovídá bezpečnostní 

technik a za pravidelné roční přeškolování je zodpovědný vedoucí daného pracoviště, 

který musí také v průběhu pracovní doby kontrolovat bezpečnost práce v průběhu 

směny. Pracovníci vykonávající činnost v prostorách s vyšším rizikem vzniku požáru 

musí být vybaveny speciálními ochrannými pomůckami, jako jsou nehořlavý oblek, 

nehořlavé rukavice, klobouk a bezpečnostní obuv. Ve SLK jsou také hasicí přístroje 

rozmístěny podle druhu hořlaviny a jejich umístění je vyvěšeno na všech pracovištích.  

I přes veškerá bezpečností opatření přesto dochází ke vzniku lokálních požárů, kde je 
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nutno okamžitě zasáhnout a požár likvidovat vlastními silami. V případě, že nelze 

zajistit likvidaci vlastními zdroji, je nutné volat požární sbory, s jejichž asistencí bývají 

požáry likvidovány v průměru jednou za dva roky. Náklady způsobené vznikem požáru 

nelze přesně vyčíslit, jelikož případné náklady jsou závislé na rozsahu poškození ve 

slévárně. 

• Stávka 

Ke stávce dochází při nespokojenosti pracovníků jak z finančních důvodů, tak vlivem 

pracovního prostředí, vedení apod. Ve SKL je odborová organizace, která požadavky 

pracovníků řeší pravidelně na zasedání představenstva. Každý rok je uzavírána 

kolektivní smlouva na základě připomínek odborové organizace a požadavků 

pracovníků. V případě nesplnění požadavků zaměstnanců může dojít ke stávce 

zaměstnanců společnosti. Riziko stávky zaměstnanců by se dalo minimalizovat různými 

benefity, která jsou uvedena a vyčíslena v předchozí kapitole. Stávka může být také 

celorepubliková, způsobená vyšší mocí. Jakékoliv zastavení výroby, z důvodu stávky, 

přináší pro podnik finanční ztrátu, která by byla závislá na délce stávky, a z tohoto 

důvodu ji tedy nelze přesně vyčíslit.  

• Výpadek elektrické energie 

Výpadek elektrické energie je nejvyšší ohrožení z oblasti vyšší moci aneb všechna 

technologická zařízení ve SLK jsou na elektrickou energii. Nejvíce na dodávkách 

elektrické energie jsou závislé pece pro přípravu tekutého kovu, kde výpadek elektrické 

energie může způsobit i jejich částečné znehodnocení, zatuhnutím taveniny v peci,  

a následnou odstávkou, která může výpadek elektrické energie mnohonásobně časově 

překročit.  

Dlouhodobější výpadek elektrické energie řeší v současné době pracovníci na 

elektrických pecích mechanickým vyprázdněním kelímků do stále připravených kokil, 

kde může tavenina ztuhnout a být použita znovu při procesu tavení. Tento způsob 

odstraňuje pouze riziko ztuhnutí taveniny zařízení, nikoliv však riziko výpadku 

elektrické energie.  

Nejjednodušším řešením na odstranění rizika výpadku elektrické energie je zdvojení 

připojovacích kabelů vedení z distribuční sítě TOS Kuřim, a.s. V případě poruchy 
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kabelu anebo v případě jeho odstávky a opravy lze přívod elektrické energie zajistit 

duplicitním kabelovým vedením, aniž by došlo k přerušení výroby. Duplicitní kabelové 

vedení vedené souběžně se stávajícími kabely vyžaduje investici cca 2 000 000 Kč a je 

časově poměrně nenáročné.  

Kompletnější odstranění rizika dodávek elektrické energie je vybudování nového 

odběrného místa a jeho připojení na distribuční síť e.on. Tato investice je finančně 

poměrně náročná, protože je nutné rozvodnu vybavit zařízením pro vysoký příkon cca 

6MW, aby byl zajištěn provoz obou tavících soupecí. Předpokládané náklady na toto 

připojení byly po konzultaci s technickým oddělením SLK odhadnuty ve výši  

cca 5 000 000 Kč.  

Do vybudování přídavných zařízení jako vnitřní trafostanice, kabelové vysokonapěťové 

smyčky a podobně vyžaduje další investici v hodnotě cca 5 500 000 Kč. Tato investice, 

která by nahradila zastaralou lokální distribuční síť od provozovatele TOS Kuřim, a.s. 

předpokládá roční úsporu cca 1 500 000 Kč v ceně elektrické energie při nákupu od 

přímého dodavatele.  

Celkové vynaložené náklady jsou tedy ve výši 10 500 000 Kč. 

Tab. 22: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové vynaložené náklady  10 500 000 Kč 

Roční předpokládaná úspora 1 500 000 Kč 

Návratnost investice:  
𝟏𝟎 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟏 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 = 7 let 

Z výpočtu bylo zjištěno, že případná investice do trafostanice, díky které by se ročně 

ušetřilo 1 500 000, by se nám vrátila za 7 let.  

Dále je zapotřebí vyčíslit případné ztráty, které by, v případě výpadku elektrické 

energie, byly způsobeny. 

 

Tab. 23: Přehled údajů k výpočtu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Třísměnný provoz 24 hodin/den 

Počet pracovních dnů v roce 252 

Obrat za rok 2016 681 266 000 Kč 
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24 x 252 = 6 048 hod/rok 

𝟔𝟖𝟏 𝟐𝟔𝟔 𝟎𝟎𝟎

𝟔 𝟎𝟒𝟖
 = 112 643 Kč/hod 

112 643 x 24 = 2 703 436 Kč/den 

V případě výpadku elektrické energie by ztráta, z důvodu zastavení výroby, byla ve výši 

2 703 436 Kč za den. 

Investice do snížení dopadu rizika výpadku elektrické energie je pro firmu SLK 

naprosto nezbytná. Celkové výdaje do tohoto zařízení mají vysokou efektivnost  

a krátkodobou návratnost.   

4.3 Ekonomické zhodnocení návrhů 

4.3.1 Návrhy snižující riziko lidského faktoru 

Na základě předchozích výpočtů jsou v tabulce níže uvedeny přehledy možných návrhů 

s předpokládanými náklady. Opatření pro snížení rizik jsem rozdělila na dvě části. 

Návrhy pro odstranění rizika, která způsobuje lidský faktor a návrh na odstranění rizika 

vyšší moci.  

Tab. 24: Návrhy snižující riziko lidského faktoru 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

NÁBOR                                                        NÁKLADY 

Nábor kvalifikovaných zaměstnanců 120 000 Kč 

ŠKOLENÍ 

Školení zaměstnanců   11 600 Kč 

BENEFITY PRO PRACOVNÍKY 

Příspěvek na dopravu 2 288 400 Kč 

Dny volna – sick days 316 800 Kč 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Poukázka do Wellness Kuřim 126 000 Kč 

Návštěva kulturního programu  235 000 Kč 

SUMA 3 097 800 Kč 

Z tabulky můžeme vyčíst, že nejdražší položkou z návrhů, které snižují rizika lidského 

faktoru je příspěvek na dopravu. Tyto náklady by byly ve výši 2 288 400 Kč, avšak 

tento benefit by s sebou přinesl větší stabilizaci pracovníků ve společnosti.  
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U návrhů na nábor kvalifikovaných zaměstnanců, dnů volna – sick days  

a volnočasových aktivit by byly náklady ve výši několik statisíců ročně.  

Co se týká návrhu školení zaměstnanců, zde by náklady nebyly až tak vysoké, činily by 

11 600 Kč, jelikož by se jednalo pouze o doškolování pracovníků ve firmě za pomocí 

odborného lektora.  

Co se týká návratnosti investic do pracovníků, není zde generován žádný zisk, avšak 

realizací těchto návrhů dosáhneme větší kvalifikovanosti pracovníků  

a jejich spokojenosti. V tomto případě tedy můžeme předpokládat, že by SKL mohla 

snížit procento zmetkovitosti o 0,5 %, přičemž stávající zmetkovitost činí 5 %. Jedná se 

o procentní zmetkovitost, která je zjišťována v průběhu zakázky, nikoliv však neshodné 

výrobky, které SLK vyexpeduje k zákazníkovi.  

Vyčíslení nákladů na neshodné výrobky zjištěné ve slévárně, mi nebylo zpřístupněno, 

jelikož každý odlitek je ve fázi výrobního postupu vyřazen s jinými náklady, nelze tedy 

stanovit přínos při snížení procenta neshodných výrobků.   

Zmetkové odlitky, které se dostanou až k zákazníkovi činní v dnešní době okolo 1,2 %. 

Stávající zmetkovitost by se mohla díky návrhům snížit o 0,3 %, tedy na 0,9 %. 

Při ročním obratu společnosti ve výši 681 266 000 Kč. 

 

Tab. 25: Porovnání současné situace s návrhem 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Stávající situace Návrh 

Obrat za rok 2016 681 266 000 Kč 681 266 000 Kč 

Procento zmetkovitosti 1,2 % 0,9 % 

 

Náklady na neshodné výrobky vyexpedované k zákazníkům: 

681 266 000 x 0,012 = 8 175 192 Kč 

Náklady na neshodné výrobky po realizaci návrhů: 

681 266 000 x 0,009 = 6 131 394 Kč 

 

Snížení nákladů na neshodné kusy = 8 175 192 – 6 131 394 = 2 043 798 Kč 
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Tyto náklady jsou nižší než výše navrhovaných benefitů. Je však třeba zohlednit snížení 

zmetkovitosti v průběhu výroby, popřípadě rozhodnout o přínosu jednotlivých návrhů  

a jejich postupném zavedení.  

4.3.2 Návrhy snižující riziko vyšší moci – výpadek elektrické energie 
 

Tab. 26: Náklady na trafostanici  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

TRAFOSTANICE                                        NÁKLADY 

Vybudování trafo stanice  10 500 000 Kč 

 

Pořízením této trafostanice můžeme riziko výpadku elektrické energie minimalizovat. 

Jedná se o velmi vysokou nákladovou investici, avšak její návratnost by byla jen 

přímým nákupem elektrické energie 7 let.  

 

Návratnost investice:  
𝟏𝟎 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟏 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 = 7 let 

U všech návrhů uvedených výše jsou vyčísleny předpokládané náklady na dané řešení. 

Společnost musí jednotlivé návrhy vyhodnotit a rozhodnout se pro realizaci 

nejvýhodnějších. Návrh na odstranění rizika vyšší moci sice tvoří nejvyšší položku, je 

však ale dlouhodobý a odstraňuje největší hrozbu pro slévárnu. V návratnosti 7 let není 

uvažováno s jakýmkoliv případným výpadkem, který by návratnost podstatně snížil.  

Náklady na benefity pro zlepšování kvality práce pracovníků lze rozložit postupně dle 

finančních možností slévárny.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě provedené analýzy identifikovat možná 

rizika, která mohou v průběhu řízení výrobní zakázky, zaměřené na výrobu odlitků 

nastat, a následně pro nejzávažnější rizika, která by mohla ovlivnit chod podniku, 

navrhnout možná opatření k jejich minimalizaci.  

V první části práce jsem popsala teoretická východiska vztahující se k dané 

problematice. Objasnila jsem pojmy zakázková výroba, výrobní proces, nákup 

materiálu. Zaměřila jsem se také na kvalitu výrobků a sedm základních nástrojů řízení 

kvality. Popsala jsem také metody FMEA a Ishikawa diagram, které byly následně 

využity k analýze rizik v praktické části. V posledních dvou kapitolách teoretické části 

jsem se zaměřila na pojmy týkající se analýzy rizik. Důležité pojmy a postupy, 

vyplývající z teoretické části byly následně použity v dalších částech práce.  

V analytické části jsem nejprve představila společnost Slévárna Kuřim, a.s., která se 

zabývá výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny. Dále jsem popsala průběh řízení výrobní 

zakázky začínající zákaznickou poptávku, přes objednávku, výrobní fázi, kontrolu, 

skladování až po expedici hotového výrobku k zákazníkovi.  

Následně jsem v analytické části provedla analýzu rizik za použití metody FMEA  

a Ishikawa diagram. V každé části zakázky jsem identifikovala možná rizika, která 

mohou, v průběhu zakázky výroby odlitků, nastat. Na konci této části jsem shrnula 

zjištěná nejzávažnější rizika, na které jsem v průběhu analýzy narazila.  

V návrhové části jsem k nejzávažnějším rizikům navrhla možná opatření, která by rizika 

společnosti minimalizovala, zvýšila renomé podniku a v neposlední řadě také ušetřila 

nemalé množství financí.  

Doufám, že moje navrhnutá opatření přispějí ke zlepšení organizace řízení rizik 

v podniku.  
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