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ABSTRAKT 

Úkolem projektu zpracovaného ve spolupráci se společností Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě 
bylo vytvoření optimalizačního nástroje pro hodnocení výrobních procesů se zaměřením na 
implementaci JIS na jeho jednotlivé části. Dalším důležitým cílem bylo vytvoření 
standardizovaného návodu, díky kterému se špatně ohodnocené části výrobního procesu dají 
optimalizovat. Cílem práce je tedy vytvoření optimalizačního nástroje, který lze 
implementovat globálně. Aby se jednotlivé kroky práce daly lépe určovat a testovat, vedení 
firmy určilo vzorový proces, kterého se projekt celou dobu držel. První část práce je 
věnována teorii, která byla z velké části podpořena mnoha školeními a školícími materiály 
společnosti Bosch. V praktické části je dále uveden a popsán vytvořený nástroj, který je 
následně aplikován na vybraný proces. Spojení teoretických znalostí s praktickým příkladem 
zapříčinilo odstranění mnoha neznámých. Výsledkem je tedy uživatelsky příjemný nástroj, 
který může firma využít celosvětově. Díky výsledkům hodnocení vybraného procesu sice 
nebylo možné zavést JIS, nicméně byly stanoveny kroky pro zlepšení celého procesu a tím 
pádem i úspory času a peněz.   

Klíčová slova 

štíhlá výroba, just in time, just in sequence, BPS 

 

ABSTRACT  

The task of the project developed in cooperation with Bosch Diesel Ltd. in Jihlava was to 
create an optimization tool for the evaluation of production processes with a focus on JIS 
implementation on its individual parts. Another important goal was to create a standardized 
manual that makes it possible to optimize poorly rated parts of the production process. The 
aim of the thesis is to create an optimization tool that can be implemented globally. A model 
process for the project had been determined to efficiently define and test individual steps of 
the work. The first part is dedicated to theory, which was largely supported by many trainings 
as well as training materials from Bosch. In the practical part, there is given and described 
the created tool, which is subsequently applied to the selected process. The combination of 
theoretical knowledge with a practical example has led to the elimination of many 
unknowns. The result is a user-friendly tool that can be used worldwide. Due to the results 
of the evaluation of the selected process, it was not possible to implement JIS but steps were 
taken to improve the whole process and thus to save time and money. 

Key words 

lean industry, just in time, just in sequence, BPS 
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ÚVOD 

Diplomová práce „Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a Just in 
Sequence“ byla realizována ve spolupráci se společností Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě. 
Základním důvodem sepsání této práce je moje téměř osmiletá spolupráce s touto 
společností, jakožto studenta v jejich stipendijním programu. Právě díky tomu se mi otevřela 
možnost psaní diplomové práce v mezinárodním kolektivu, kterou mi Bosch nabídl. Dalším 
důvodem byla moje touha psát práci pro nějakou firmu, čímž bych se oprostil od možnosti 
psaní pouze teoretické práce, a naopak získal značné teoretické i praktické zkušenosti 
z reálného prostředí technické nadnárodní společnosti.  

Téma Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a Just in 
Sequence je pro mne, jakožto studenta strojní fakulty, oboru Strojírenská technologie a 
průmyslový management typově velmi blízké. Díky této práci jsem si mohl ověřit a 
zdokonalit teoretické znalosti nabyté během studia v praxi. Právě proto jsem téma ihned po 
nabídnutí přijal a začal na něm pracovat.  

Hlavním cílem práce je analýza současného stavu plánování výrobních úkolů, 
vyhodnocení teoretických přístupů pro tvorbu optimalizace výrobní koncepce a sestavení 
návrhu výrobního plánování s přístupem JIS a standardizace. Pro práci na všech těchto 
cílových aspektech firma poskytuje jeden stěžejní výrobní proces, který se nejprve analyzuje 
a pomocí získaných výsledků následně optimalizuje s tím, že součástí této práce je zároveň 
vytvoření optimalizačního systému, který lze dále aplikovat na další výrobní procesy 
společnosti Bosch nejen v České republice, ale i celosvětově. Tento optimalizační systém, 
zaměřený na práci s přístupem JIS je podpořen standardizací, a tedy i standardizovanými 
návody. Vytvořený nástroj je tedy sestaven ze dvou základních částí.  

První část optimalizačního nástroje pomáhá sledovaný úsek procesu zmapovat a ohodnotit, 
zda je vhodný pro zavedení JIS. Pro ohodnocení daného výrobního procesu používá několik 
kritérií, které spolu souvisí. Pokud některé kritérium není splněno, vytvořený nástroj navrhne 
optimalizační kroky, díky kterým by mělo dojít k optimalizaci nevyhovující části, nebo částí. 
Nejprve je vždy důležité zmapovat daný proces a vytvořit tak schématické zobrazení 
výrobního procesu pro lepší orientaci. Dále je podrobně rozebrána výrobní část vyráběného 
komponentu K, ve které jsou zahrnuty počty linek a jejich použití, typy vyráběných 
komponentů K a celkový tok materiálu skrze výrobní linky, až po část vizuální kontroly 
komponentů. Po dokončení obráběcích procesů komponentu K následují další výrobní 
procesy, ve kterých se produkt P komplementuje a prochází dokončovacími operacemi a 
následným testováním a balením pro export k zákazníkovi. Protože celý proces je tak rychlý 
a dokonalý, jako jeho nejslabší článek, porovnává se několik základních aspektů, jako je 
množství kusů na kanbanových kartách, výrobní dávky jednotlivých částí produkce, časy 
taktů, dále také časy přeseřízení jednotlivých částí výroby a jejich efektivnost. Teprve po 
zjištění všech potřebných informací každé části výroby, může být daný proces ohodnocen, 
jako celek. Díky těmto informacím jsme schopni říci, zda je daný proces vhodný pro 
implementaci JIS a případně na které části výroby se zaměřit s optimalizačními kroky. Jako 
nástroj pro ohodnocení výrobního procesu pro zavedení JIS je vytvořen excelovský soubor 
s přívětivým prostředím pro jeho uživatele, který díky tomuto souboru dokáže pohodlně 
ohodnotit daný výrobní proces. V tomto souboru je hodnoceno několik důležitých kritérií 
zahrnující jak chování zákazníka, tak hbitost, stabilitu a flexibilitu linky. Výsledek je poté 
zobrazen jak v textové, tak v grafické podobě a nabádá optimalizační tým k podmětným 
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krokům, které by měly vést ke zlepšení celého procesu. Excel je naprogramován tak, aby se 
výsledky generovaly automaticky v závislosti na předchozím ohodnocení procesu. Tyto 
kroky jsou také připraveny pro doplnění odpovědnosti pověřených osob a k vytištění pro 
následnou aplikaci na dané části procesu. 

 Standard s optimalizačními kroky se věnuje všem 11 kritériím, použitým v tabulce 
Excelu. U každého kritéria vždy popisuje jednotlivé kroky pro dosažení lepších výsledků. 
Kromě popisu jednotlivých kroků je standard také vybaven grafickým znázorněním daného 
kritéria a jsou v něm tedy uvedeny názorné příklady pro lepší pochopení problematiky.  

Po implementaci optimalizačních kroků je proces znovu podroben testu v Excel 
souboru, díky kterému je zjištěno, zda je nyní připraven pro zavedení JIS. Pokud proces stále 
není schopen této změny, dochází alespoň k jeho optimalizaci právě díky zdokonalení 
jednotlivých kroků v jeho jednotlivých částech.  

Sledováním těchto optimalizačních kroků dochází nejen k zdokonalení celého 
procesu vůči možnosti implementaci JIS, ale také k úspoře jak materiálových, tak časových 
zdrojů, čímž logicky dochází také k finančním úsporám firmy. 
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Diplomová práce se věnuje vytvoření optimalizačního konceptu ve spolupráci se společností 
Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě. V prostorách jednoho ze tří jihlavských závodů probíhalo 
shromažďování dat nejen pro praktickou část, ale i značný sběr teoretických informací 
v podobě školení a konzultací využitých v části teoretické. 

Kromě Jihlavy, kde má společnost největší zastoupení, sahají její větve i do dalších českých 
měst [20]: 

 Praha – zastoupena hned na třech místech, kde se každá z nich ubírá jiným směrem, 

1. produkce topných těles a kotlů a potřeb s tím spojených,  

2. obchodní činnost, 

3. domácí spotřebiče (servis i prodej). 

 Krnov – zaměření na termotechniku, 

 Město Albrechtice – zaměření na termotechniku, 

 Mikulov – zaměření na servis a vzdělání, 

 České Budějovice – produkce a vývoj techniky do automobilů, 

 Brno -  produkce řídících systémů a další. 

 

1.1 Historie a fakta 

Společnost Bosch Diesel s. r. o. začala působit v Jihlavě roku 1993, kdy začínala s pouhými 
pár desítkami zaměstnanců. Koncem první poloviny devadesátých let byla označena za 
závod s největší produkcí systému dieselového vstřikování (Common Rail) z celosvětové 
skupiny Bosch. Mezi hlavní výrobky vstřikovacího systému Common Rail řadíme: 

 

 vysokotlaké čerpadlo (vstřikovací), 

 vysokotlaký rail (zásobník), 

 regulační (tlakový) ventil. 

 

Investice do jihlavského závodu, datované od roku 1993 se vyšplhaly na více jak 
850 000 000 €. Počet zaměstnanců společnosti se v posledních letech stále drží nad číslicí 
4000. Díky tomuto číslu se řadí na první příčky mezi zaměstnavatele na Vysočině. Největší 
investice a rozvoj přišel v roce 2001, kdy společnost vybudovala komplex hal v průmyslové 
části města – Pávov. Tímto vzniklo konečné rozmístění závodů v Jihlavě, kde můžeme nalézt 
také závod Humpolecká, nebo Na dolech. [20] 

Společnost spolupracuje s více jak 30 značkami automobilních výrobců obsazujících první 
příčky v celosvětovém automobilním průmyslu. Právě tyto fakta kladou největší důraz na 
kvalitu jihlavských výrobků. Bosch Diesel se může pyšnit několika mezinárodními či 
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národními oceněními nejen z oblasti kvality, ale i velkým počtem certifikátů přímo od 
zákazníků. [20] 

 

1.2 Charakteristika závodů 

Následující podkapitola je věnována stručnému popisu jihlavských závodů a jejich produktů. 
Všechny závody jsou umístěny v Jihlavě a navzájem se podporují. Pro snadnější dostupnost 
mezi nimi jezdí pravidelná interní doprava. [20] 

 

1.2.1 Humpolecká 

Jedná se o první závod společnosti v Jihlavě (viz Obr. 1). Rozlohou 17 869 m2 se řadí na 
poslední místo ze všech tří jihlavských závodů. Kromě podpory dalších oddělení se zaměřuje 
především na sériové opravy. [20] 

 

 

Obr. 1 závod Humpolecká. [20] 

 

1.2.2 Na dolech 

Tento závod vznikl v Jihlavě jako druhý v pořadí. Jeho rozlohou 31 242 m2 se řadí na druhé 
místo. Produkce této haly je v první řadě zaměřena na výrobu svařovaných a kovaných railů, 
neboli vysokotlakého zásobníku. V druhé řadě se zaměřuje na produkci tlakových 
regulačních ventilů. [20] 
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Obr. 2 závod Na dolech. [20] 

Základní informace o produktech: 

 

Základními produkty jsou vysokotlaké zásobníky a tlakové redukční ventily. 

 

 Rail 

 

Rail, nebo také vysokotlaký zásobník se v tomto závodě vyrábí ve dvou základních 
provedeních – kovaný a svařovaný. Do zásobníku je přiváděna kapalina pod vysokým 
tlakem a následně je rozváděna dále k vstřikovacím jednotkám. Kromě obrábění se v tomto 
závodě raily kompletují na montážních linkách. [20] 

 

Obr. 3 Rail. [20] 
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 Tlakový regulační ventil 

Produkuje se v základních provedeních s označením DRV1 a DRV2. Ventil je situován jako 
zakončení jedné části railu a řídí tlak paliva ve vysokotlakém zásobníku. [20] 

Obr.4 Tlakový regulační ventil. [20] 

 

1.2.3 Pávov 

Nejnovější závod v Jihlavě se nachází v Pávově. Svojí rozlohou 111 400 m2 a výbavou je 
také největším a nejmodernějším závodem. Zaměřuje se především na produkci čerpadel 
CP3, CP4 a CPN5. [20] 

 

 

Obr. 5 závod Pávov. [20] 

 

Základní informace o produktech: 

 

Základními produkty jsou čerpadla CP3, čerpadla CP4 a čerpadla CPN5. 
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 Čerpadlo CP3 

Čerpadlo určené automobilům jak nákladním, tak osobním vytváří tlak (1600–1800 baru) 
paliva, které je dále rozváděno do vstřikovacího systému (viz Obr. 6). V závodě se 
kompletuje hlavní těleso s dalšími díly vlastní i nevlastní produkce. [20] 

 

Obr. 6 čerpadlo CP3. [20] 

 

 Čerpadlo CP4 

Čerpadlo je stejně, jako CP3 určeno automobilům nákladním i osobním, avšak dosahuje 
větších tlaků (2000 baru). Právě proto v posledních letech nahrazuje čerpadlo CP4 čerpadlo 

CP3. V závodě opět probíhá výroba i kompletace hlavního tělesa s potřebnými díly (viz 
Obr.7). [20] 

Obr. 7 čerpadlo CP4. [20] 

 

 Čerpadlo CPN5 

Jedná se o masivnější čerpadlo (viz Obr. 8), než předchozí CP3 a CP4 s využitím v těžké 
technice a u nákladních automobilů. V čerpadle jsou zabudovány dva písty a palivo 
rozváděné do systému dosahuje tlaku 2500 baru. [20] 

Obr. 8 čerpadlo CPN5. [20] 
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2 ŠTÍHLÁ VÝROBA VE FIRMĚ BOSCH 

Štíhlá výroba, celosvětově známá jako „Lean Manufacturing“, nebo „Lean Production“ je 
strategická metoda určená pro optimalizování výroby a pro její řízení. Tato metoda využívá 
mnoha nástrojů ke zefektivnění produkce a zároveň snížení plýtvání. Používáním co 
nejjednodušších kroků by mělo být například dosaženo eliminace nadprodukce a celkového 
času výroby. Celému procesu předchází zmapování aktuálního stavu a vytyčení možných 
cílů. Optimalizační kroky se pak implementují postupně a krok po kroku dochází 
k odstraňování nedostatků daného procesu. [2,3] 

 

2.1 Historie 

Taiichi Ohno na začátku druhé poloviny minulého století poprvé použil systém štíhlé 
výroby, pojmenovaný Toyota Production System (TPS). Základní kámen TPS byl 
vybudován dle požadavků zákazníků i dodavatelů, a to v úzké spolupráci s výrobním 
oddělením a oddělením logistiky. Součástí TPS jsou postupy částečně převzaté z výroby 
Modelu T, které položil Hanry Ford v roce 1910.[4] 

 

2.2 Bosch Production System 

Bosch Production System (BPS) je modifikací štíhlé výroby, implementovaný ve 
společnosti Bosch na základě zkušeností, požadavků odběratele a dodavatele a vždy 
zaváděný s ohledem na zefektivňování logistických a výrobních procesů stávajících i 
optimalizovaných. 

Společnost Bosch pomocí BPS neustále zlepšuje kvalitu výrobků, optimalizuje velikosti a 
časy dodávek a celých procesů. Dále díky BPS redukuje náklady zapříčiněné například 
nadměrným plýtváním. Pro zákazníka BPS znamená známku vysoké kvality, přijatelné ceny 
a spolehlivosti a pravidelnosti dodáváni objednaných kusů. 

Aby Bosch mohl plnit své cíle neustálého zlepšování, aplikuje se BPS nejen na výrobní 
oddělení, ale také na administrativní a projektové části firmy. Nejmarkantnější uplatnění 
systému je stále zastoupeno ve výrobní části. Konkrétněji v optimalizaci výrobních procesů 
pomocí standardizace, soustředění se na mezioperační zásoby, zajištění plynulosti toku 
materiálu a další, níže popsané faktory. [5] 

V následujícím obrázku (Obr. 9 BPS principy) jsou zaneseny nejužitečnější kroky 
vyplývající z teoretických, ale i mnohaletých praktických zkušeností společnosti. 
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Obr. 9 BPS principy. [5] 

Jak je z obrázku patrné, hlavním cílem je jak spokojenost zákazníka a úspěch podniku, tak 
spokojenost zaměstnanců. Aby bylo dosaženo tohoto záměru, musí se klást důraz na kroky 
obsažené uvnitř procesu. [5] 

 

2.3 Základní principy BPS 

K tomu, aby byl spokojený zákazník, musí být splněny tři základní pilíře BPS: 

 

 kvalita dosahující až 100 %, 

 náklady snížené na minimum, 

 dodávky zákazníkovi přesně v čas.  

Tyto tři faktory spolu úzce souvisí. Graficky jsou znázorněny na obr. 10. 

 

Obr. 10 Základní pilíře BPS. Zpracováno podle [5]. 
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Jak je znázorněno a popsáno výše, firma klade velký důraz na kvalitu produkovaných 
výrobků. Díky plnění tohoto cíle má nashromážděna několikaletá ocenění za kvalitu. Avšak 
zákazník klade také velký důraz na cenu daného výrobku a včasné dodání. Právě proto se 
Bosch soustředí na propojení všech těchto tří částí a k neustálému zlepšování se a 
spokojenosti zákazníků využívá právě BPS, který obsahuje nástroje popsané v kapitole 2.4. 
[5] 

 

2.4 Nástroje obsažené v BPS 

Tento systém zahrnuje hned několik nástrojů, kterých využívá k zvýšení efektivity procesů. 
Aby se mohly jednotlivé kroky aplikovat, je nezbytné chápat nejen jejich definice, ale také 
jednotlivá propojení a návaznosti kroků 

Jednotlivé nástroje BPS využívají několik prvků, se kterými pracují. Proto je žádoucí si je 
definovat: 

 Planned Operation Time (POT) 

o POT neboli plánovaný operační čas pro výrobu určuje, kolik času 
v jednom pracovním dni zbývá na produkci výrobků, po odečtení povinných 
plánovaných přestávek. Výsledná hodnota je v minutách za den. Kalkulace 
POT je velmi jednoduchá: 

𝑝𝑙á𝑛. 𝑜𝑝. č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑢 = 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑜𝑝. č𝑎𝑠 − 𝑝𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑝ř𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑘𝑦 (2.1) 

kde: 

POT [min] - plánovaný operační čas výrobku 

 

Obr. 11 Plánovaný operační čas výrobku. Zpracováno podle [5]. 
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Na obrázku 11 je graficky znázorněn výpočet POT. Výsledný čistý výrobní čas je znázorněn, 
jako počet dobrých dílů vynásobený CT. Vedle grafu je dále uveden obecný výpočet POT 
v minutách, kde celkový denní čas je 1440 minut a po odečtení přestávek se dostáváme 
k výsledku 1320 min/den. [5, 15] 

 Takt time 

o také čas taktu, nebo doba trvání, je doba, za kterou spotřebitel potřebuje 
výrobek, nebo doba za kterou linka výrobek vyprodukuje v závislosti na tom, 
zda se jedná o zákaznický takt anebo takt linky. Je to důležitý nástroj pro 
dosažení určitého tempa a pravidelnosti výroby. Účelem taktu je, aby výroba 
odpovídala poptávce. Je velmi důležitou částí štíhlé výroby. Výslednou 
jednotkou jsou sekundy na kus. Spočítáme jej následovně [5]: 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑝𝑙á𝑛. 𝑜𝑝. č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑢

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑧á𝑘𝑎𝑧𝑛𝑖𝑐𝑘á 𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑎
 (2.2) 

kde: 

Takt Time [s/ks] - doba trvání 

POT [min/den] - plánovaný operační čas pro výrobu 

 Cycle Time (CT) 

o čas operačního cyklu výrobního zařízení. Když pozorujeme stroj, ideálně by 
měl vyrábět bez přerušení a přestávek. Doba vyráběného cyklu (CT) je čas 
mezi dvěma vyráběnými kusy (viz obr 12). V ideálním případě stroj pracuje 
nepřetržitě – 1 vyrobený kus v 1 cyklu. Tento čas se nejčastěji měří přímo na 
stroji a opět se uvádí v sekundách. [17] 

 

Obr. 12 Příklad času operačního cyklu. Zpracováno podle [17]. 

 Delivery Takt (DT) 

o takt dodání je reálná hodnota času, nebo také interval trvání, kdy součást 
opustí hodnotový tok. Jedná se o hodnotu CT, do které je zanesena hodnota 
OEE. Tím pádem se jedná o vyšší hodnotu. Výpočet této hodnoty je zobrazen 
ve vzorci 2.3. [5, 17] 

𝐷𝑇 =
𝐶𝑇

𝑂𝐸𝐸
 (2.3) 
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kde: 

DT [s]   - delivery takt 

CT [s]   - cycle time 

OEE [%] - overall equipment effectiveness 

 

 Change over (CO) 

o v češtině „přeseřízení“ výrobního stroje je technické a organizační 
uspořádání výrobní stanice k produkci jiného typu produktu, zahrnující 
přípravy na CO, samotné přeseřízení a kontrolní měření nově produkovaného 
kusu. Celkově lze přeseřízení definovat, jako čas mezi posledním 
produkovaným kusem předešlé výroby, až po výrobu prvního správně 
vyrobeného kusu nové produkce. Na obrázku 13 je znázorněno CO mezi 
výrobou typu A a výrobou typu B. Můžeme ho rozdělit do níže popsaných 
kategorií podkategorií [5, 9]: 

 Externí přeseřízení 

 zahrnuje všechny aktivity, které lze udělat, zatímco stroj běží. 
Nevyžaduje tedy zastavení produkce. Jedná se například o 
přípravu nástrojů před zastavením stroje. [5, 9] 

 Interní přeseřízení 

 zahrnuje všechny aktivity, které lze dělat pouze pokud je stroj 
zastaven. Vyžaduje tedy zastavení produkce. Jedná se 
například o výměnu obráběcího nástroje. [5, 9] 

 Rychlé přeseřízení (QCO) 

 při přeseřizování stroje dochází ke snižování jeho kapacity. 
Při optimalizaci této ztráty se především zaměřujeme na úzká 
místa, v Boschi často označována „Bottle neck“. Při umožnění 
rychlého přeseřízení, umožňuje rychlá změna z jednoho typu 
výrobku na druhý také snížení výrobních dávek.  Tím se sníží 
rozpracovanost výroby a zvýší se její pružnost, která je 
potřebná k její nivelizaci. [5, 9]  

  QCO bude blíže popsáno v kapitole 3.6.8. 

 

Obr. 13 Přeseřízení. Zpracováno podle [5]. 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 21 

 Lot size (LS) 

o v češtině „výrobní dávka“ je množství vyráběných součástí, které se 
současně dávají do výroby a současně se i odebírají. Na obrázku 14 je 
zvýrazněn příklad jedné výrobní dávky v procesu. Opracování těchto dílů 
probíhá v těsném časovém úseku anebo naráz s tím, že opracování jedné 
výrobní dávky náleží jedny náklady na přípravu i dokončení daného procesu. 
Výrobní dávka je evidována a transportována vždy společně. [1] 

 

Obr. 14 Lot size. Zpracováno podle [17]. 

 Lead time  

o v češtině „průběžná doba výroby výrobku“ je doba trvání produkce 
výrobku od počátku výrobního procesu, až po supermarket, nebo sklad 
zákazníka. Kratší průběžná doba výroby dává firmě konkurenční výhodu. 
Tento časový úsek bychom mohli vyjádřit součtem časů technologické 
výroby, manipulační doby a klidové fáze. Poslední dvě části (manipulační a 
klidová) jsou nejčastěji středem pozornosti při optimalizačních procesech. 
Z praxe nashromážděných hodnot se uvádí, že výrobek 95 % svého času tráví 
čekáním na další proces. [1] 

 

2.4.1 Systém 5S 

Obsahuje základních pilířů: 

 Sieri – v překladu třídit, znamená odstranit všechno nepotřebné, co na pracovišti 
nemá být, 

 Seiton – v překladu uspořádat, poukazuje na usnadnění práce pomocí uspořádání 
jednotlivých prvků pomocí jasného značení a snadného přístupu, 

 Sieso – v překladu vyčistit, dává pracovníkovi pokyn k vyčištění pracovního zařízení 
a pracovního místa samého, 

 Seiketsu – v překladu systematizovat, se snaží o zařazení kroků čištění a 
manipulování s prvky, jako běžnou část pracovních postupů, 

 Shitsuke – v překladu podporovat, je podpora předchozích kroků, která zajišťuje 
trvalé zdokonalování procesu. [6] 
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2.4.2 Řízení spotřebou 

V závislosti na toku materiálu ve výrobě rozlišujeme dva základní principy řízení: 

 Push 

o plán výroby je vytvořen na základě předvídané poptávky zákazníka 
vytvořené z předešlých objednávek. Není 100 % zajištěno odebírání 
vyrobených kusů a může se tak stát, že vyrobené části nejsou odebírány. 
Vyrobené kusy jsou takzvaně natlačeny dodavatelem k odběrateli. Pro lepší 
vizualizaci je push systém znázorněn na obrázku 15. [12, 20] 

 

Obr. 15 Znázornění push systému. [5] 

 Pull 

o pull systém oproti push systému je rozdílný v tom, že objednání i samotná 
výroba dílů začíná teprve v moment zadání požadavku odběratele. Výroba je 
tedy tažena zákazníkem. Produkuje se přesně takové množství, jaké je 
vyžadováno. Tím se eliminují meziskladové zásoby a nadvýroba a tím pádem 
i velikost ploch pro skladování. Pro lepší vizualizaci je pull systém znázorněn 
na obrázku 16. [12, 20] 

 

Obr. 16 Znázornění pull systému. [5] 
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2.4.3 Standardizovaná práce 

Standardizovaná práce, nebo také standardizace je proces, který má za úkol eliminovat 
diferenciaci procesu výroby daného prvku. Tím dochází k ustálení produkce minimalizací 
rozdílů ve výrobních časech a zároveň úspoře peněz. 

Využívá k tomu takzvané standardy, což jsou návody, obsahující přesný krokový postup 
výroby jednotlivých dílů. Je v nich uvedeno, co má pracovník dělat pravou i levou rukou a 
v jakém pořadí. Obsahují také kroky kontroly. [1] 

2.4.4 Nivelizace 

V Boschi častěji používaný japonský výraz Heijunka se zabývá vyrovnáním výrobního 
plánu a výroby samotné. Pro vybalancování zatížení pracovníků a naplánování práce 
používají 3 kroky inspirované firmou Toyota: 

 Muda – v překladu ztráty. Plýtváním jich vzniká hned několik. Jedná se o 
nadvýrobu, čekání, zbytečná manipulace, špatné zpracování, nadbytečné zásoby, 
zbytečné pohyby, vady, nevyužití zaměstnanců, 

 Muri – v překladu přetížení. Nadměrné zatížení lidí, nebo strojů způsobuje 
problémy jak s bezpečností práce, tak s jakostí vyráběných dílů. Vznikají zmetky a 
roste poruchovost strojů, 

 Mura – v překladu nevyrovnanost. Rozvíjí předešlé kroky Muda a Muri. 

Tyto 3 kroky poukazují na to, že plynulá výroba bez plýtvání a přerušování je mnohem lepší 
volbou než nestálá produkce s častým zastavováním výroby. [5, 19] 

Tyto slova jsou výstižně zaznamenány citátem Taiichi Ohna, zakladatele TPS:  

 

„Pomalejší, avšak vytrvalá želva způsobí méně ztrát a je mnohem vhodnější než rychlý 
zajíc, který uhání vpřed, a tu a tam zastaví, aby si zdříml. Systéme výroby Toyota může být 

uskutečněn jen tehdy, když se všichni dělníci promění v želvy“ [21]. 

 

Hlavním smyslem nivelizace je stálý plán měsíční výroby rozkouskovaný do jednotlivých 
dnů. Tento nivelizační plán vytváří konstantní tok a rytmus celého hodnotového toku. 
V jednotlivých dnech se produkuje několik druhů produktů, které jsou rozděleny na dvě 
základní větve: 

 Runnery 

o pod tímto označením se nachází produkované výrobky, které tvoří zhruba    
80 % veškeré produkce. Tyto typy mají tedy markantní zastoupení v produkci 
a u zákazníků tohoto typu se očekává pravidelnost a stálost objednávek 
v patřičném objemu. 

 Exoty 

o pod tímto označením nalézáme výrobky, které tvoří přibližně 20 % veškeré 
produkce. Tyto typy nejsou tak stálé, jako runnery. Většinou se neočekává 
ani pravidelnost, ani stálé množství objednávaných kusů. 
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Pro analýzu spektra výrobků se v Boschi nejčastěji využívá spojení ABC analýzy, založené 
na Paretově principu (př.: 90 % zisků tvoří 10 % produktů), která využívá kategorizace 
produktů do tří celků, kde celky určují, kolik procent obratu výroby tvoří tento produkt 
v kombinaci s XYZ analýzou, která produkty kategorizuje dle časové žádanosti. Tato 
kategorizace je znázorněna v následující tabulce (tabulka 2.1). [5, 19] 

 

 

Tab 2.1 Analýza spektra výrobků. 

Frekvence odběru 
Objem výroby 

A 
Velký objem 

B 
Střední objem 

C 
Nízký objem 

X 
Pravidelná 

Runner Runner Runner / Exot 

Y 
Kolísavá 

Runner Runner / Exot Exot 

Z 
Nepravidelná 

Runner / Exot Exot Exot 

 

Kromě čistého provozního času (viz obr. 11) se stanoví EPEI (Every Part Every Interval) 
neboli plánovanou délku intervalu v určitých dnech opakujících se v pravidelných 
intervalech. 

Ve společnosti Bosch se setkáváme s pojmem leveling, který můžeme přeložit, jako 
„rozvrhování výroby“. Tento pojem pokrývá organizaci celé výroby a její plánování. Pro 
včasné dodávání a rychlou reakceschopnost na změny zákaznických objednávek je například 
nutné mít malé výrobní dávky. Dalším důležitým faktorem je určení procesu udávajícího 
takt celé produkce. U firmy Bosch je leveling perioda jeden den. Z toho vyplývá, že se 
plánované množství vyráběných kusů může měnit každý den. S pojmem leveling často 
spojujeme výše zmíněný termín EPEI. [5, 19] 

 

2.4.5 Poka-Yoke 

Poka-Yoke je systém, zabraňující pracovníkům, kteří cyklicky opakují pracovní činnost, 
provést tuto činnost špatně. Například u stále se opakující činnosti vkládání kusu zabraňuje 
špatnému vložení tohoto kusu. V běžném životě můžeme systém Poka-Yoke nalézt 
například u zásuvek, které nám neumožní opačné vložení koncovky spotřebiče do zásuvky. 
[8,9] 

 

2.4.7 Ship to line (STL) 

Je systém zásobování linek, který v překladu znamená „dodávat přímo k lince“. Objednaný 
materiál se tedy transportuje přímo k lince bez využití skladů. Šetří tak čas i prostor. Je 
vhodné obzvláště pro materiál se stejným balením, jako je užíváno přímo na lince. Může se 
tak transportovat přímo do supermarketu ve výrobě. [10] 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 25 

 

2.4.8 Total Productive Maintanance (TPM) 

Plánovaná kontrola a údržba strojů. Jejich seřizování a nástrojová výměna se řadí mezi 
nezbytné činnosti, kterými se firma musí zabývat při snižování nákladů. Zvyšuje 
spolehlivost a efektivnost strojů. Základním pravidlem u TPM je, že údržba musí co nejvíce 
přispívat k rostoucí produktivitě a stát se tak více produktivní částí. 

Postupem TPM je nejprve analyzovat ztráty a následně se všechny snaží zredukovat, nebo 
úplně odstranit.  

Ve výrobě nalézáme těchto šest největších ztrát: 

 prostoje způsobené poruchovostí strojů a dále neplánované prostoje, 

 seřizovací a nastavovací časy při změnách typů a výměnách nástrojů, 

 ztráty vzniklé přestávkami kvůli krátkodobé poruše stroje, 

 ztráty způsobené snížením rychlosti výrobního procesu, 

 ztráty způsobené špatnou kvalitou, 

 ztráty způsobené náběhem výroby a ztráty při technologických zkouškách. 

K vzniku nějaké velké poruchy často dochází právě proto, že se přehlíží malé, zdánlivě 
bezvýznamné maličkosti (uvolněný šroub, znečištění, …). Ztráta času při výrobě znamená, 
že efektivní čas stroje je nižší, než je celkový čas vyrábějícího zařízení a dále se omezuje i 
výrobní kapacita (viz obr. 17). 

 
Obr. 17 Využití výrobního zařízení z hlediska ztrát. Zpracováno podle [15]. 

V obr. 17 je zobrazeno, jak ztráty zasahují do plánovaného času výroby: 

 Ztráty dostupnosti  

o technické – ztráty přeseřízením a poruchy větší, jak 5 minut, 

o organizační – nedostupnost lidské síly, nedostatek materiálu. 
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 Ztráty výkonové 

o malé ztráty, které jsou větší, jak 5 minut, způsobené nečinností strojů či 
pracovníků. 

 Ztráty kvalitativní 

o produkce zmetků, přepracování kusů a úprava nastavení strojů při výrobě 
zmetků. 

Do ztrát u skutečné výroby bychom dále měli zařadit i TPM. 

Velmi důležitým prvkem při určování TPM je celková efektivnost zařízení, v Boschi častěji 
používaná zkratka z anglického Overall Equipment Effectiveness – dále jen OEE. Uvádí se 
v procentech a běžně se pro představu hodnota OEE u výrobních jednotek, která je větší, jak 
85 % bere za efektivní stanici. [1, 15] 

Faktory ovlivňující OEE: 

 míra využití 

 míra výkonu 

 míra kvality 

Je třeba zahrnout všechny výše uvedené faktory pro správné stanovení OEE. [1, 15] 

Bosch používá pro výpočet OEE vzorce vztahující se k obr. 11: 

𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑒𝑓. 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í =
𝑝𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑢

𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎
× 100  

 

(2.4) 

nebo 

𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑒𝑓.  𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í =  
𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 × č𝑎𝑠 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢

𝑝𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑢
× 100 

 

(2.5) 

kde: 

OEE [%]  - celková efektivnost zařízení [1, 15] 

 

2.4.9 Tokově Orientovaný Layout (TOL) 

Jedná se o plánování uspořádanosti strojů a zařízení. Cílem je minimální transportní dráha 
vyráběných součástí mezi operacemi a tím i minimální transportní čas. Tím se dosahuje 
snížení celkového času produkce, zredukování mezioperačních zásob, zvýšení flexibility 
výroby, snížení logistických ploch a rychlejší komunikace. [15] 
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2.4.10 Milkrun 

Značí stálé dodávání definovaného množství komponentů, nebo materiálu v přesně daných 
cyklických intervalech. Díky milkrunu se konstantním způsobem dodává potřebný materiál 
na přesné místo v přesný čas. [5] 

 

2.4.11 Shopfloor Management Cycle (SMC) 

Jedná se o velmi důležitou oblast, která je velmi významnou částí BPS. SMC obsahuje velké 
množství prvků od definice jednotlivých částí výroby, až po optimalizační nástroje tvořící 
spolu s dalšími definicemi optimalizační cyklus. Tento cyklus se ve firmě Bosch velmi často 
využívá k optimalizace kolísání faktoru OEE. [15] 

 SMC je složen na orientaci v hodnotovém toku a kombinaci několika nástrojů 
potřebných k orientaci v daném procesu a jeho následné optimalizaci. Jednotlivé kroky jsou 
ilustračně zobrazeny na obrázku 18. 

 

Obr. 18 Shopfloor Management Cycle. Zpracováno podle [15]. 

 

 Jednotlivé části SMC: 

 Hodnotový tok 

o hodnotový tok poskytuje informaci a toku informací a materiálu v procesu. 
Obsahuje několik značek pro usnadnění jeho znázornění. Definice těchto 
faktorů je nezbytná pro orientaci v hodnotovém toku, který znázorňuje tok 
materiálu a informací ve výrobním procesu. Jednotlivé části hodnotového 
toku určují typ toku materiálu, maximální a minimální hodnoty materiálu na 
jednotlivých místech výroby a celkově slouží k usnadnění orientace v daném 
procesu. 

 Diagram doby taktu 

o v tomto diagramu se porovnává zákaznický takt s taktem výroby. Zároveň 
určuje úzké místo, na které se pak zaměřují optimalizační nástroje. 
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V diagramu můžeme pozorovat porovnání časů jak strojních pracovišť, tak 
časy jednotlivých pracovníků. Diagram je tedy ideálním zobrazením vytížení 
a následného rozložení práce na okolní stroje i pracovníky. 

 Hodinové sledování počtu kusů 

o jedná se o manuální zaznamenávání počtu kusů. Kontroluje POT (přestávky, 
předávání směny). Údaje by měly být vždy aktuální. Z toho důvodu se 
zaznamenávají každou hodinu a u Bosche se diskutují výsledky vždy na ranní 
směně při pravidelných poradách. Počty zmetkových kusů se zaznamenávají 
vždy s přesností na jednotlivé kusy. Plánovaný počet kusů by měl odpovídat 
POT/h. Hodinové sledování počtu kusů je základem pro stanovení OEE. 

 Sledování OEE 

o OEE je měřící nástroj určený pro odkrytí ztrát ve výrobě. Sledování OEE je 
velmi důležité z hlediska detekce ztrát strojů a procesů pro určení cíle pro 
optimalizační procesy. Sledování OEE je zaznamenáváno a porovnáváno 
v grafické podobě. 

 Paretoanalýza 

o opět se jedná o zlepšovací nástroj, který se zaměřuje na tři hlavní chyby 
sledovaného procesu. Většinou se jedná hlavně o kvalitativní a organizační 
ztráty. Paretoanalýza potřebuje pro svoji funkčnost sledování procesu po 
delší časový úsek (minimálně měsíc). Po delším sledování se vyberou 
nejčastější a největší chyby, které je nezbytné eliminovat. Cílem této analýzy 
je detekovat hlavní chyby a zredukovat je na nulu. 

 List pro řešení problémů (PLB) 

o jedná se o předposlední část SMC. Management zvolí přiměřenou metodu 
pro řešení daného problému. Dále je prověřováno, zda byla vybrána vhodná 
metoda řešení problému. Je tedy nezbytné další sledování procesu. Realizace 
PLB je prováděna pomocí devíti kroků PDCA (plan = plánování, do = 
provedení, check = kontrola, act = reakce), které jsou níže popsány a 
znázorněny na obrázku 19: 

 Plan – definice problému, shromáždění faktů, okamžitá opatření, 
analýza dat, analýza příčin, 

 Do – opatření, 

 Check – kontrola účinnosti, 

 Act – standardizace, ukončení. 
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Obr. 19 PDCA. Zpracováno podle [15]. 

 PDCA – graf 

o jedná se o nástroj ke sledování efektivnosti daného opatření. V grafu je 
zanesen očekávaný užitek, jako výsledek opatření. Stanoví se tedy cíl a doba 
jeho trvání. I když například vyjdou jednotlivá opatření kladně, tak může 
PDCA vyjít negativně a je nutné doplnit dalšími opatřeními. [15] 

 

2.4.12 Value Stream Mapping (VSM) 

V češtině „mapování hodnotových toků“ bylo vyvinuto společností Toyota. Spolu 
s dalšími je tato metoda řazena do lean production. Mapování hodnotových toků je 
zobrazování pomocí symbolů znázorňujících jak materiálový tok, tak informační tok.  

Cílem této metody je opět minimalizace plýtvání právě díky zobrazení jednotlivých toků. 
Metoda nejprve zmapuje dané proces (výrobní, administrativní,) ze kterého je patrné, jak 
například materiál proudí výrobou. Díky tomuto zobrazení pomocí několika symbolů 
s přesnými definicemi se vytvoří komplexní obraz zkoumaného procesu. Díky tomuto 
přehlednému zobrazení můžeme snadno určit, na kterou část výroby se chceme soustředit a 
kde se nachází úzké místo. To se potom podle speciálního symbolu zanese do hodnotového 
toku. [1] 

Pomocí VSM můžeme dále určit: 

 sled procesů, 

 lead time, 

 Value Added Time (VAT) - čas přidané hodnoty, 

 Non Valie Added Time (NVAT) – čas bez přidané hodnoty. 
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Obecně se metoda VSM používá pro: 

 implementaci nového výrobního procesu, 

 změny ve stávajícím výrobním procesu, 

 navrhování budoucích výrobních procesů, 

 navrhování změn v procesech, 

 analýzách stávajících výrobních procesů. 

 

Výsledkem VSM je v rámci BPS zmapování dané situace, která se pomocí Value Stream 
Design (viz následující kapitola 2.4.13) řeší. [1] 

 

2.4.13 Value Stream Design (VSD) 

V češtině „návrh hodnotového toku“ v úzké míře navazuje na VSM. Vychází z výsledků 
získaných touto metodou a v prvním kroku se uživatel této metody snaží o pochopení 
nynějšího stavu daného procesu. 

Následně se přechází k samotnému návrhu hodnotového toku se zahrnutím 
optimalizačních principů BPS. K této vizualizaci opět využívá standardních symbolů. Pro 
zlepšení hodnotového toku se VSD drží těchto sedmi kroků: 

 zohlednění TT, 

 vyrábění přímo pro export či supermarket, 

 zavedení plynulého toku, 

 zavedení principu tahu a supermarkety, 

 plánování a řízení pouze jednoho článku řetězce, 

 zavádění produkce v malých výrobních dávkách na finálních procesech, 

 nivelizací přerušit tok informací od zákazníka. 

Cílem je opět eliminace plýtvání, transparentní zobrazení materiálového a informačního toku 
a další, výše popsané výhody (viz kapitola 2.4.12) 

 Po zhotovení návrhu přichází jeho implementace do praxe. Pro samotné zavedení se 
používají nástroje, jako PLB, PDCA. [16] 

 

2.4.14 Nástroje kvality  

Tyto nástroje jsou využívány pro zdokonalování kvality procesů a výrobků samotných. 
V Boschi se nejčastěji využívají obecně známé nástroje pro detekci chyb, jako jsou: 

 FMEA 

o Failure Mode and Effects Analysis, v češtině „Analýza způsobu a vzniku 
chyb“ je prostředek využívaný k odhalení a odstranění slabých míst 
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v procesu výroby. Hlavním úkolem FMEA je odhalení místa, kde by mohla 
vzniknout chyba a toto místo upravit. Tento postup je mnohem ekonomičtější 
než hradit náklady za již vzniklé chyby.  Metodu tedy můžeme používat nejen 
u plánovaných procesů, ale také u nových, či již zavedených procesů. 
Nejčastěji pak při implementaci změn. Pokud je v již zaběhnutém procesu 
provedena jakákoliv změna, mělo by se nástrojem FMEA prověřit, zda 
nemůže díky nově zavedené změně vzniknout nějaké chyba. Celá analýza se 
zanáší do tabulek, kam se uvádí druhy poruch a chyb a následně se 
vyhodnocuje. [5] 

 Sankeyův diagram 

o jedná se o velmi často užívaný nástroj pro zobrazení materiálového toku 
v daném výrobním procesu anebo v celém podniku. Celá vizualizace se 
nejčastěji provádí v softwarového programu. Díky tomuto nástroji má forma 
přehled o toku materiálu, který je zobrazen tokovými kanály různé tloušťky 
a barev. Jednotlivé barvy a trasy jsou vždy popsány v legendě u diagramu. 
[1] 

 Spaghetti diagram 

o jedná se o mapování materiálového toku se zaměřením na interní toky. Tato 
metoda se snaží nalézt nejvhodnější cesty pro přepravu materiálu pro návrhy 
layoutu podnikových pracovišť. Pro zobrazení je třeba znát pohyby 
pracovníků v určitých časových intervalech, které jsou zaneseny do layoutu. 
Každý pohyb je zaznamenám standardní barvou. Například pro zbytečné 
pohyby je nejčastěji použita barva červená. Ve firmách k tomu uzpůsobených 
se v poslední době často používá měření těchto cest pomocí mobilních 
zařízení. [1] 

 

2.4.16 Just In Time (JIT) 

Just In Time, v češtině „právě včas“ patří mezi nejznámější logistické nástroje. Hlavní ideou 
JIT je: 

 minimalizace zásob, 

 zkrácení Lead time – úspora času, 

 zlepšení kvality, 

 nárůst efektivnosti produkce, 

 eliminace zásob. 

JIT se těmito kroky snaží o snížení celkového času procesu a tím i úspory peněz podniku. 
Jde tedy o proces komplexního snižování časů výroby pomocí redukce výrobní dávky, 
optimalizace toků materiálu a informací, minimalizace času přeseřízení a další.  

JIT můžeme v praxi aplikovat v různých směrech: 

 JIT jako nástroj eliminace ztrát a stálého zlepšování díky spolupráci všech dělníků, 

 JIT jako nástroj pro řízení výroby pomocí dalších faktorů, 
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 JIT pro řízení výroby a její naplánování. Pro její synchronizaci a řízení k čemuž 
využívá další nástroje, jako je pull systém, nebo například kanban. 

Přínosem JIT je také snížení prostor podniku, a to jak výrobních, tak skladových. S tím 
souvisí úspora redukcí mezioperačních zásob neboli rozpracované výroby. Dále díky tomuto 
nástroji můžeme dosáhnout většího využití obráběcích zařízení čímž se zvedne celková 
produktivita. 

Pokud bychom shrnuli pojem JIT do jedné výstižné věty, mohli bychom metodu definovat, 
jako proces, díky kterému výroba produkuje předem definované výrobky právě ve 
vyžadovaný čas a v požadovaném množství. [13,14] 

 

2.4.17 Just In Sequence (JIS) 

Just In Sequence je další level technologie Just In Time. U JIS není dodavatelovou 
povinností dodávat pouze „právě v čas“ a v požadovaném množství, ale také v požadované 
sekvenci neboli pořadí. Tato synchronní (proudová) výroba se plánuje skrze rozhodný 
proces. Tím je myšlena konečná montáž daného produktu. Na ilustračním obrázku (Obr. 20) 
je znázorněna ve vodorovné pozici montážní linka, na které rozdílné typy výrobních částí 
jsou odlišeny písmeny. Předmontáž dodává požadované komponenty přímo na požadované 
místo v přesný čas, a hlavně v definovaném pořadí (sekvenci). 

 Sekvence tedy určuje montážní linka, která se řídí zákazníkem. V případě schopnosti 
aplikace JIS na okolní procesy dochází k dalšímu snížení mezioperačních zásob a úspoře 
financí. Problémy nejčastěji vznikají ve výrobních částech procesu. Tyto části jsou oproti 
předmontážních linek velmi nepřizpůsobivé. Mají například dlouhé časy přeseřízení a 
většinou větší výrobní dávku. Nejen kvůli těmto faktorům je velmi obtížné, aplikovat JIS, 
protože linka není dostatečně flexibilní na to, aby stíhala vyrábět v krátkých intervalech 
s častými změnami. Pro úspěšnou aplikaci JIS je dále nezbytné správné nastavení toku 
informací. 

   

 

Obr. 20 Příklad JIS. Zpracováno podle [19]. 
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Jak již bylo zmíněno, JIS staví na základech JIT. Díky JIS je opět dosaženo zefektivnění 
procesu v podobě další úspory času a zásob. [19, 20] 

 

2.4.18 Kanban 

Kanban je nástroj, který opět začala používat, jako první, firma Toyota ve výrobě 
v Japonsku. Název kanban se dá přeložit jako „cedule“ který má úzkou souvislost se štíhlou 
výrobou, a to především s JIT. Pomocí kanbanu dochází k výrobě dílců na objednávku. 

Kanban je informační karta, na které jsou uvedeny informace o materiálu (počet kusů, 
středisko, identifikační číslo výrobku atd.) které jsou nezbytné pro výrobu. Aplikuje se tak 
na výroby, kde se produkuje několik druhů výrobků. Kanban může být jak papírový, tak 
elektronický. Kanbanové karty jsou dále rozlišeny barvou, která dále upřesňuje jejich účel 
(renner, exot, typ okruhu). V Boschi se na kanbanu používá často zkratka NPK (Number 
Parts per Kanban) označující počet kusů na jednu kanbanovou kartu. 

Kanban ve výrobě funguje na jednoduchém principu. Ku příkladu při rozdělení výroby 
obecného produktu do tří základních částí: 

 obráběcí část, 

 předmontáž, 

 montáž. 

Každá z těchto částí má samostatný kanbanový okruh, ve kterém proudí kanbanové karty. 
Jako příklad si můžeme představit, že středisko montáže odebere potřebný materiál 
z předmontáže a zapříčiní tak odběr karty z tohoto okruhu. Tím odstartuje opětovnou 
produkci odebraného materiálu. V případě nutnosti produkce podle více, jak jedné dávky, je 
nezbytné využití FIFO pravidla. Jedná se tedy o řízení spotřeby na bázi kanbanového 
systému (viz Obr. 21). [13, 14, 20] 

 

Obr. 21 Ukázka využití kanbanových karet. Zpracováno podle [19]. 

Na obrázku 14 je vidět, jak po odebrání přepravního kanbanu (modrá barva) se odešle 
výrobní kanban (žlutá barva) na začátek předmontážního procesu. [13, 14, 20] 
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2.4.19 Power shift 

Power shift je standardizovaná metoda pro eliminaci všech organizačních ztrát pomocí všech 
nutných prostředků s cílem identifikovat maximální kapacity a zajistit maximalizace OEE a 
tím produkovaného množství výrobků. 

 Používá se tedy u procesů s nízkým OEE s velkými ztrátami. Dále na procesy se 
stabilním OEE pro zjištění, jak tuto hodnotu zvýšit. Zaměřuje se především na úzká místa 
výrobních procesů a na nové stroje. 

 U výše popsaných procesů se snaží detekovat důvody ztrát s cílem jejich eliminace. 
[18] 

 

2.4.20 MTM analýza 

Jedná se o metodu, která získává data přímo z výroby a následně je pomocí systémů 
analyzuje a vyhodnocuje. MTM analýza obsahuje hned několik metod, díky kterým se 
zjišťují časová data na pracovišti. Vhodnost metody se určí s ohledem na druh pracoviště a 
podmínky na pracovišti. 

 Používá se pro vytváření standardizovaných postupů. Nejprve se získají data přímo 
z výrobní části. Tyto data se následně vyhodnocují a výsledkem je například postup, ve 
kterém je přesně popsáno, co má operátor výroby dělat, jak dlouho to bude dělat a kterou 
rukou. Vyhodnocuje také vícestrojovou obsluhu a opětovně optimalizuje procesy. Ve firmě 
Bosch se každý proces podrobí MTM analýze v určitém časovém intervalu. Při měření časů 
jednotlivých operací na strojích dále určuje CT jednotlivých operací. Z těchto hodnot vytváří 
grafická vyhodnocení, podle kterých se stanoví úzká místa procesů a zároveň jejich takty. 
Takty mohou být vytvářeny pro varianty s různými počty pracovníků na směně. 

 

Obr. 22 Diagram doby taktů – MTM analýza. [20] 

Na obrázku 22 jsou znázorněny časy strojů a pracovníků. Pokud se jedná o více výrobních 
linek, jsou časy zprůměrovány. Nejvyšší CT potom udává takt celého výrobního procesu a 
ten se porovnává s TT. V grafu na obrázku 23 je uvedena legenda k obrázku 22. TT 
znázorňuje tučná červená čára a takt linek tučná čárkovaná čára. [20] 
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Obr. 23 Legenda diagramu doby taktů MTM analýzy. [20] 

 

2.4.21 First pass Yield (FPY) 

First pass yield udává, kolik špatných kusů z celkového počtu všech kusů bez přepracování 
vygeneruje daný proces. FPY je tedy dáno vzorcem 2.6. 

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =  
𝑝𝑜č𝑒𝑡 š𝑝𝑎𝑡𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
× 100  

 

(2.4) 

kde: 

FPY [%] - first pass yield 

 

FPY je udáváno v procentech za určitou časovou dobu. V Boschi má každá linka jinou 
standardizovanou hodnotu pro FPY. Není tedy globálně dodržována jedna hodnota. Některé 
procesy mají FPY v desetinách procenta a jiné v jednotkách procent. [17] 
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3 NÁSTROJ PRO IMPLEMENTACI JIS 

Pro implementaci JIS nemusí být vhodný každý proces anebo každá část výroby. Firma 
Bosch působí v desítkách závodů po celém světě. Níže popsaný nástroj by měl být 
použitelný globálně. 

Pomocí vytvořeného nástroje, který by se měl využívat celosvětově, dojde 
k snadnějšímu ohodnocení části výroby pro zavedení JIS. Níže popsaný nástroj ohodnotí 
daný proces a případně navrhne optimalizační kroky, kterými se zodpovědná osoba má řídit 
pro možnost aplikace JIS. Nástroj tedy nejen usnadňuje rozhodování o možnosti zavedení 
JIS, ale zároveň může pomoci zlepšit hůře ohodnocené části výroby a jejich procesů, čímž 
zároveň dojde k úspoře materiálu a financí. Pro použití tohoto nástroje je nezbytná znalost 
použitých zkratek a termínů, používaných firmou. Proto je žádoucí, aby s nástrojem zacházel 
řádně proškolený pracovník, v lepším případě tým odborníků, protože pro ohodnocení 
daného procesu je nezbytné znát velké množství informací nejen daného, ale i okolních 
procesů a také se v těchto informacích orientovat.  

 Níže popsaný nástroj se skládá ze dvou souborů, kde první plní funkci hodnotící 
matice a zároveň slouží k zobrazování výsledků a optimalizačních kroků. Druhý soubor je 
tzv. standardem pro optimalizaci jednotlivých částí hodnoceného procesu, který se oproti 
prvnímu souboru věnuje pouze této problematice a zahrnuje kromě textového postupu i 
názorné příklady a ukázky pro jednodušší pochopení a zacházení s nástrojem. 

 

3.1 Výroba PRODUKTU P 

Aby se mohl nástroj lépe vyvíjet a testovat, byla vybrána výroba produktu P v jednom 
z jihlavských závodů firmy Bosch, jako příklad. Přesněji se jedná o výrobní část procesu, ve 
které se produkují komponenty K do produktů P, které jsou následně kompletovány spolu 
s dalšími komponenty na lince Proces 1 a lince Proces 2.  

 

3.1.1 VSM 

Jak již bylo zmíněno, pro implementaci JIS je třeba velmi dobře znát daný proces. V této 
kapitole jsou popsány základní schémata a informace, potřebné pro představu seskupení 
procesu a používání získaných dat do hodnotící matice. 

 V následujícím obrázku (obr. 24) je znázorněn proces výroby produktu P.  
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Obr. 24 Proces výroby produktu P.  

Z obrázku 24 je patrné, že výroba komponentu K je na samém začátku výrobního procesu. 
Polotovary jsou dodávány buď interně anebo externě v závislosti na jejich druhu. Následně 
obrobené kusy putují na stanici praní a vizuální kontroly. Před touto stanicí vzniká skladová 
zásoba zobrazená značkou trojúhelníku s písmenem „I“ za kterým se nachází šipka 
znázorňující odběr těchto opracovaných kusů. Mezi stanicí praní a vizuální kontroly je dráha 
FIFO, vyznačující přímý tok materiálu k další stanici bez vzniku větších mezioperačních 
zásob. Po kontrole jsou dílce umístěny do supermarketu, ze kterého si je odebírá linka Proces 
1, na kterou navazuje linka Proces 2, kde se produkty P kompletují. V následující části se 
kusy přesunou do oblasti Procesu 3, kde je 100 % produktů P odzkoušeno a následně 
zabaleno do zákaznických balení. Celý proces je velmi složitý a náročný na koordinaci. Proto 
je rozdělen do několika oddělení, která spolu vzájemně komunikují. Přenosy, jak 
informačních, tak materiálových toků zajišťuje oddělení logistiky, které přebírá 
zodpovědnost za plynulý chod celého výrobního procesu. 

  

3.2 Výrobní část komponentu K  

Samotná výroba komponentu K je rozdělena do dvou linek: 

 Linka 1 

o slouží převážně k výrobě renneru a částečně k výrobě exotu, 

 Linka 2 

o slouží k výrobě exotů. 

Celková produkce komponentů K obsahuje výrobu 4 základních typů z čehož jeden z nich 
je považován za rennera a ostatní za exoty. Na lince Proces 2 sice můžeme naleznout 
mnohem více druhů produktů P, avšak používají pouze tyto základní typy komponent K. 
Tato informace je velmi podstatná už z toho důvodu, že typové změny zákaznické odvolávky 
na konci celého systému nemusí vždycky ovlivňovat změny typů produkovaných 
komponent na začátku procesu. 

Velmi důležité je včasné dodávání potřebných dílů – polotovarů pro následné 
opracování. Pro aplikaci JIS je to dokonce nezbytnou součástí. V tomto případě je materiál 
přijímán dvěma způsoby. Externí dodání a interní dodání. Dodavatel je dostatečně flexibilní 
na to, aby stíhal dodávat JIT, JIS. 
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Označení základních typů komponentu K: 

 Typ A – exot, 

 Typ B – renner, 

 Typ C – exot, 

 Typ D – exot. 

Pro aplikaci JIS se zaměříme pouze na produkci rennera, která obecně dosahuje hodnot 
produkce kolem 80 % z celkové produkce obráběných dílů. 

 

3.2.1 Tok materiálu na linkách 

Na obrázku 25 jsou znázorněny linky 1 a 2 pro výrobu komponent K. Linka 1 se používá 
pro produkce rennera (typ B) a jednoho exota (typ A). Linka 2 produkuje exoty typ C a typ 
D. Obě linky se skládají ze stejných strojů. Jednotlivé typy komponentů K se neliší natolik, 
aby byla potřeba jiných strojů, pouze se nastaví jiné obráběcí programy a vymění obráběcí 
nástroje. U typu D je materiálový tok jiní. Ze stroje 5 jde materiál rovnou na stroj 3.  

 

Obr. 25 Znázornění výrobní linky 1 a 2.  

Stroj 1, stroj 2, Stroj 3 a Stroj 4 jsou propojeny FIFO dráhami, které mají stanovenou 
maximální kapacitu. Všechny stroje jsou schopny obrábět maximálně 1 ks, pouze dvou 
vřetenový stroj 3 má možnost obrábět 2 ks zároveň. U typu C a typu D je nastaveno každé 
vřeteno na jeden typ. U rennera jsou obě vřetena nastavena na typ B, popřípadě přeseřízena 
na typ A. Tento stroj je zároveň označen, jako úzké místo procesu, v Boschi častěji 
používaný termín „bottle neck“. Má nejdelší operační čas cyklu i po podělení celkového 
času dvěma (dvě vřetena pracující zároveň). Úzké místo je v obrázku 25 označeno 
trojúhelníkem. Kromě počtu obráběných kusů je třeba věnovat pozornost také množství 
nakládaných a vykládaných kusů do a ze stroje. Například stroj 3 obrábí sice 2 ks najednou, 
ale díly do obráběcího centra vkládá i vykládá robotická ruka, které bere a vrací kusy 
z připravených košů vkládaných operátorem centra na patřičné místo. Teprve po obrobení 
všech devíti kusů koš vyjede ven a začne se obrábět další, již připravený koš. Tyto koše po 
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devíti kusech tvoří jednotlivá patra na vozíku nesoucím jednu výrobní dávku. Košů je 
celkem 12 a jedna výrobní dávka je tedy 108 ks. 

Operátor, řízený informacemi z logistického oddělení, naveze ke Stroji 1 polotovary 
o počtu jedné výrobní dávky a vkládá do něj patřičné množství kusů (tzv. „machine lot 
size“) pro následná první opracování. Po opracování všech 108 ks vloží výrobní dávku do 
FIFO dráhy, směřující k následující stanici, kde se celý cyklus opakuje. Tímto způsobem 
projde výrobní dávka celým procesem, až na stanici vizuální kontroly, před kterou je 
z logistických a prostorových důvodů umístěna zásoba kusů. 

 

3.2.2 Kontrolní část 

Ze zásoby opracovaných komponentů K se odebírají dílce na praní a vizuální kontrolu.  Mezi 
těmito stanicemi funguje FIFO dráha a za kontrolní stanicí se nachází supermarket, ze 
kterého už odebírá zkontrolované kusy Proces 1. Proces praní a kontroly je velmi rychlý a 
tím pádem je i flexibilnější, jak ostatní části výroby. Jak výrobní, tak kontrolní část procesu 
mají stejnou výrobní dávku, pouze kontrolní část má jinou machine lot size. Tato dávka činí 
36 ks a je tedy odlišná od dávky výrobní a od machine lot size výrobní části. Z logistických 
důvodů byla mezi poslední výrobní operaci a stanici praní s kontrolní operací umístěna 
zásoba kusů. Za stanicí praní a vizuální kontrolou se nachází supermarket, ve kterém se vždy 
nachází definovaný počet komponentů K s ohraničením min a max. Celý tento proces je 
zobrazen na obrázku 26. 

 

Obr. 26 Kontrolní část výrobního procesu komponentu K.  

 

3.3 Proces 1 a Proces 2 

V této části výroby produktu P se samotný produkt P kompletuje. Pro případ výrobní linky 
komponent K se bude jednat o tzv. zákazníka, který objednává a odebírá určité množství 
kusů. Proces 2 je dále dělena na suchou a mokrou část, kde v suché části probíhá kompletace 
produktů P a v mokré, nebo také testovací části se jednotlivé produkty P zkouší a balí pro 
export k zákazníkovi. 

 V ideálním případě by měla být výrobní dávka stejná ve všech částech výroby. Zde 
se setkáváme s rozdílem. Proces 1 má LS=108 ks stejně, jako linka výroby komponent K, 
nicméně linka Proces 2 (suchá i mokrá část) už má LS=96 ks. To samé platí i o CO a OEE. 
Pokud by čas přeseřízení byl stejný ve všech částech produkce, opět by se jednalo o ideální 
stav a nedocházelo by k časovým ztrátám v závislosti na rozdílném čase přeseřízení, které 
znamená buďto plánování extra směn, nebo nadvýrobu kusů pro pokrytí časové ztráty, která 
je opět neslučitelní s JIS. 
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 OEE jednotlivých částí je také srovnáváno. Snaha o co nejvyšší OEE je žádoucí u 
všech druhů výroby, avšak apeluje se primárně na udržení konstantního OEE, které zajišťuje 
stabilitu celého procesu. 

 Jednotlivé parametry naměřených a zjištěných hodnot jsou porovnány v následující 
kapitole. 

 

3.4 Srovnání důležitých hodnot 

V této podkapitole se porovnají důležité hodnoty jednotlivých částí výroby. Na obrázku 27 
jsou znázorněny části výroby s důležitými parametry pro srovnání. Těmito parametry jsou: 

 NPK – pro určení množství kusů na jedné kanbanové kartě, 

 LS – pro porovnání výrobních dávek jednotlivých částí produkce, 

 LT – pro porovnání taktů jednotlivý částí produkce, 

 CO – pro porovnání času přeseřízení jednotlivých částí výroby, 

 OEE – pro porovnání efektivnosti mezi jednotlivými částmi produkce. 

 Tyto hodnoty budou žádoucí pro ohodnocení daného procesu vytvořenou maticí.  

 

Obr. 27 Zobrazení základních logistických parametrů v jednotlivých částech výrobního procesu.  

 

3.5 Ohodnocení daného procesu 

Po shromáždění dostatečného množství informací lze ohodnotit daný proces a zjistit, zda je 
vhodný pro implementaci JIS a případně jaké kroky jsou třeba podstoupit pro jeho 
optimalizaci a následné zavedení JIS. Pro takovéto hodnocení byl vytvořen soubor 
v programu Excel, ve kterém lze snadně ohodnotit předem definovaná kritéria, která byla 
stanovena, jako základní stavební kameny pro implementaci JIS. 

 Protože se plánuje tento nástroj používat celosvětově, byl vytvořen v angličtině. 
Jednou z hlavních myšlenek při vytváření tohoto nástroje byla kromě mnoha úspor snaha o 
tvorbu jednoduchého, uživatelsky příjemného nástroje, který na první pohled zaujme a 
umožní uživateli snadnou práci v příjemném grafickém prostředí. Tento soubor by měl být 
používán globálně, a právě proto byl kladen důraz na uživatelské prostředí. Ve firmě Bosch 
je velké množství nástrojů, které lze používat, avšak velké množství z nich jsou příliš složité, 
nebo na první pohled vyžadují příliš času na pochopení. 
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 Je nutné zdůraznit, že každý proces je jiný a nelze zcela ideálně stanovit pravidla, 
která lze použít na veškeré druhy procesů přesně. Při vytváření tohoto nástroje byla snaha o 
zahrnutí veškerých možných stavů. Z důvodu diferenciace výrobních procesů po celém světě 
může mít nedostatečné detailní prvky pro ohodnocení jednotlivých částí, avšak ukáže 
správný směr řešení daného problému. 

 

3.5.1 Použití nástroje. 

Na obrázku 28 je ilustračně znázorněna základní tabulka excelovského souboru, která slouží 
k ohodnocení daného procesu.  

 
Obr. 28 JIS tabulka. 

V levé části tabulky jsou zobrazena vybraná kritéria, která se následně budou 
hodnotit dle předem předdefinovaných tlačítek. Tyto kritéria jsou: 

 waiting Time in FIFO, 

 lead Time, 

 delivery Time, 

 line takt changes, 

 OEE fluctuation, 

 lot Size, 

 customer lot size, 

 change Over time, 

 shift model, 

 quantity fluctuation, 

 type fluctuation. 

Sestavení těchto kritérií je postaveno na hlubším prozkoumání návaznosti 
jednotlivých faktorů na sebe samé. Ve výrobě spolu všechny tyto faktory více, či méně 
souvisí. Snahou bylo vytvořit základní matici kritérií, která spolu souvisí a zároveň obsahují 
odpovědi na další možná kritéria, která nejsou v matici obsažena. V počátečních diskuzích 
a úvahách bylo tedy zahrnuto více, než těchto 11 vybraných kritérií. Těchto 11 vybraných 
proměnných bylo sestaveno na základě zkušeností a konzultací týmů hned z několika oblastí. 

 Všechna kritéria jsou záměrně předem označena, aby se kalkulovalo se všemi 
určenými proměnnými. Každá proměnná je navíc ohodnocena nějakou váhou, určenou na 
základě toho, jak moc ovlivňuje daný proces v porovnání s ostatními. Velikost těchto hodnot 
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byla stanovena na zkušenostech z výrobní a logistické praxe. Jednotlivé části se mezi sebou 
prolínají a ovlivňují se. Ovlivnění těchto proměnných je popsáno ve standardu obsaženém 
v příloze 1. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena hodnotami 5, 10 a 15. 

Uprostřed tabulky nalezneme otázku týkající se proměnné zobrazené v levé části 
tabulky a ohodnocené v pravé části tabulky. Tato otázka nasměruje hodnotitele 
k ohodnocení daného procesu. 

Celé hodnocení probíhá velmi jednoduše. V matici políček jsou naprogramována 
tlačítka pomocí rozšíření prostředí v programu Excel v kartě „VÝVOJÁŘ“. Po označení 
daného tlačítka se zaktivuje kódování, které je v něm obsaženo. Tento jednoduchý kód 
v první řadě aktivuje text, který se zobrazuje v oblasti pod tabulkou (optimalizační kroky). 
Tato oblast je ilustračně zobrazena na obrázku 29.   

 

Obr. 29 Oblast pro zobrazení optimalizačních kroků. 

 

Dále pomocí dalšího podprogramu bere hodnoty z excelovského listu „data“ a kopíruje je 
do listu „form“, čímž vytváří formulář s optimalizačními kroky pro vytištění. 

 Díky tomuto kódování se vybraná ohodnocení jednotlivých kritériích vynásobí 
s váhou jednotlivých proměnných, která byla nastavena. Tlačítka jsou ve třech oblastech, 
červená, žlutá a zelená. Každá z těchto oblastí má stanovenou váhu ohodnocení, která slouží, 
jako koeficient pro vynásobení váhy daného kritéria. Tím dochází k výstupu bodového 
ohodnocení jednotlivých oblastí. Tyto výsledky jsou zaznamenávány do grafu, který slouží, 
jako orientační zobrazení hodnocení možnosti implementace JIS na daný proces. 

Tlačítka v pravé části tabulky spadají do tří základních oblastí:  

 Zelené  

o zelená oblast znázorňuje oblast, ve které by se daný proces měl 
ideálně nacházet pro implementaci JIS. Po označení zeleného tlačítka 
se vynásobí hodnota daného kritéria popsaná výše, určitým 
koeficientem. Výsledek tohoto součinu je zaznamenán do skrytých 
buněk a vynesen do grafu na obrázku 30. Dané kritérium není třeba 
zlepšovat. 

 Žluté  

o žlutá oblast patří do horší části ohodnocení. Znamená, že dané 
kritérium není 100 % připraveno pro zavedení JIS a tím pádem je 
žádoucí podniknout definované optimalizační kroky. Proces se však 
nachází v oblasti blízké k ideálnímu stavu. Optimalizační kroky jsou 
zaznamenány pod tabulkou a zároveň na další stránce Excelu 
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(popsáno v kapitole 3.6.2 Vyhodnocení a úpravy). Po označení 
žlutého tlačítka je hodnota daného kritéria opět vynásobí koeficientem 
(tentokrát menším) a opět zahrne výsledek do grafu.  

 Červené  

o červená oblast je nejhorší možná. Pokud se kritérium po ohodnocení 
ocitne v této oblasti, opět se zobrazí kroky pro zlepšení pod tabulkou. 
I v tomto případě se po označení červeného tlačítka vynásobí hodnota 
kritéria s určitým koeficientem a vynese výsledek do grafu. Je však 
nutné zvážit nákladnost optimalizace, protože na rozdíl od žluté části 
je proces více vzdálen od ideálního stavu. 

 

 

Obr. 30 Graf implementace JIS. 

 

Všechna tlačítka jsou naprogramovaná tak, aby vyhodnocovala proces pomocí koeficientu, 
který se následně násobí s hodnotami daných kritérií. Pro každý řádek máme 3 možnosti, jak 
proces ohodnotit. Aby se dalo odpovědět na všechny otázky je třeba nejprve shromáždit 
potřebné informace zahrnuté v předchozích částech práce. 

3.5.2 Vyhodnocení a úpravy 

 Pod výše popsanou tabulkou se nachází další část souboru, která zobrazuje vždy 
výstup po označení některého z tlačítek. Pokud označím některé ze zelených políček, zobrazí 

1
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se mi pouze oznámení, že proces je připraven pro implementaci JIS. Pokud označím žluté, 
nebo červené políčko, zobrazí se mi seznam bodů, které je třeba splnit, nebo se na ně zaměřit, 
abychom se při následném hodnocení dostali do zelených polí a umožnili tak implementaci 
JIS. Všechny tyto kroky zároveň optimalizují výrobu. Tyto kroky se vždy při označení 
dalšího tlačítka přepíší novými daty. Aby bylo vše jasné a nemusely se jednotlivé kroky 
vypisovat, nebo opětovně označovat, byla vytvořena tabulka se všemi těmito kroky (viz Tab. 
1 Příklad tabulky s kroky pro implementaci JIS). Celá tabulka je uvedena v elektronické 
příloze 2. V této tabulce je obsaženo kromě kroků úpravy procesu také odpovědnost určená 
za danou část. Do dokumentu lze pro přehlednost zanést název města a závodu, datum a 
sledovanou linku. Dále kromě zodpovědnosti také zaznamenání předpokládaného termínu 
splnění optimalizačních kroků. Tento dokument lze následně vytisknout a použít pro nutná 
zlepšení. 

Tab. 1 Příklad tabulky s kroky pro implementaci JIS 

BOSCH Kroky pro implementaci JIS  
Město: 

Závod: 

Datum: 

Linka: 

Kritérium Zlepšující kroky Zodpovědná osoba Deadline Podpis 

Doba čekání ve  
FIFO dráze 

Čas čekání je odpovídající pro 
implementaci JIS!       

Průběžná doba 
výroby výrobku 

Lead Time je odpovídající pro 
implementaci JIS!       

Delivery Time 

Případ: DT < TT značí rostoucí 
skladové zásoby. 
Je nezbytné zredukovat TT 
pomocí snížení POT.      

Změny výrobního 
taktu 

Kontrola dodržování Line Taktu 
na všech směnách. 

Zahrnout TEF 6 a BPS oddělení 
pro standardizaci a definici 
Line Taktu. 
Dodržovat stanovený Line Takt 
směnový model definovaný 
TEF 6. 
Rozdělit zaměstnance se 
stejnými zkušenostmi 
rovnoměrně do všech směn, 
aby nedošlo ke kolísání Line 
Taktu. 
Pokud Line Takt kolísá 
z důvodu přeseřízení na jiný 
typ. 
Naplánovat potřebný počet 
pracovníků za účelem snížení 
kolísání. 
Udržet konstantní Line Takt. 
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BOSCH Kroky pro implementaci JIS  

Město: 

Závod: 

Datum: 

Linka: 

Kritérium Zlepšující kroky Zodpovědná osoba Deadline Podpis 

Směnový model 

Je nezbytné zahrnout oddělení 
TEF 6 a BPS pro definování a 
standardizování procesů 
Snaha o udržení stejného 
směnového modelu mezi 
procesy 
Směnový model se může měnit 
každou leveling periodu ve 
snaze o sledování TT 
Pokud proces není schopen 
udržet stejný shift model, jako 
následný proces, znamená to 
nárůst skladových zásob 
Snaha o udržení co nejmenšího 
rozdílu mezi směnovými 
modely. Větší rozdíly 
znamenají větší skladové 
zásoby mezi operacemi.    

Změny množství 

Pro JIS je nezbytné mít stabilní 
proces se stabilními 
zákaznickými objednávkami 
množství kusů. 
Shromáždit data o chování 
zákazníka  
Použít I/O diagram 
Porovnat starší data o 
zákaznických objednávkách a 
odvolávkách a definovat jeho 
chování 
Kontaktovat zákazníka se 
snahou o domluvě na kolísání 
objednávek a odvolávek       

Změny typů 
Type fluctuation je odpovídající 

pro implementaci JIS!       

 

 Další částí souboru je již zmíněný graf (viz obr. 30) zobrazující nynější pozici 
hodnoceného procesu. Tento graf je složen ze dvou grafů kde jeden z nich (spodní) 
znázorňuje tři možné oblasti ve kterých se může nacházet daný proces: 

 Zelená oblast  

o proces je připraven pro implementaci JIS. Pokud je procentuální ohodnocení 
pod 100 %, lze podstoupit optimalizační kroky pro jeho zlepšení. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 46 

 Žlutá oblast  

o proces není zcela připraven pro implementaci JIS. Pomocí definovaných 
kroků lze optimalizovat proces a dostat se do zelené oblasti grafu, kde se dá 
JIS aplikovat na daný proces. 

 Červená oblast  

o proces není vhodný pro implementaci JIS. Pomocí definovaných kroků lze 
optimalizovat proces. Nutno počítat s tím, že optimalizace by mohla být 
velmi nákladná a není zaručeno, že všechny kroky lze zoptimalizovat. 

 

V ideálním případě by měl mít proces 100 % úspěšnost všech oblastí. Pro implementaci JIS 
se spokojíme se 70 % úspěšností s tím, že 85 % (vyznačeno černou čarou v grafu) je bráno, 
jako velmi uspokojivé.  

 

3.6 Optimalizační standard 

V kapitole 3.5 je popsán nástroj pro hodnocení daného procesu v programu Excel, který 
zároveň zobrazuje možné kroky, jak zlepšit jednotlivá kritéria (viz příloha 2). Právě tato 
kritéria budou popsány v této kapitole. Jedná se tedy o druhou část nástroje, který je 
zhotovena formou prezentace v programu PowerPoint (viz příloha 1). 

 Předpokládá se, že procesy, na které se JIS bude aplikovat nebudou 100 % připraveny 
pro jeho zavedení. Proto byl vytvořen standard (viz příloha 1), který popisuje, jak hodnocené 
části optimalizovat. Zahrnuje kroky, které je doporučeno udělat pro optimalizaci daného 
kritéria při ohodnocení žlutým, nebo červeným tlačítkem. Tyto kroky jsou také znázorněny 
v příloze 2 pro možnost vytištění. Pro lepší porozumění byl vytvořen standardizovaný postup 
v programu PowerPoint, který je součástí nástroje. Tento postup je oproti bodům popsaným 
v Excelu zpracován také graficky a jsou v něm uvedeny názorné příklady pro lepší 
pochopení jednotlivých kroků, nebo kritérií samotných. Obsahuje možnosti řešení 
jednotlivých problémů v návaznosti na další zlepšování. 

 Po využití tohoto standardu, zahrnujícího vždy několik optimalizačních kroků by 
uživatel měl znovu ohodnotit v Excelu daný proces a posoudit, zda se oproti předchozímu 
stavu posunul blíže k možnosti implementace JIS. Výhodou nástroje je, že i pokud by se 
nakonec JIS nedalo implementovat, využitím níže popsaných kroků vždy dojde k méně či 
více významné optimalizaci procesu, která povede k úsporám. 

 

3.6.1 Waiting Time in FIFO 

V této části standardu je kladen důraz na dobu čekání, přesněji na její redukci. Příklad na 
obrázku 31 poukazuje na to, co se stane, pokud nejsou srovnané časy mezi jednotlivými 
procesy. Dle příkladu je proces 1 rychlejší, než proces 2, což znamená rychlé plnění FIFO 
dráhy. 
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Obr. 31 Příklad plnění FIFO dráhy. 

 Návod v prvním kroku usiluje o nalezení úzkého místa pomocí diagramu taktů. 
Mohou nastat 2 případy: 

o pokud je úzkým místem stroj, následuje kontrola synchronizace strojů se 
snahou o vybalancování linky, jinak nastane případ příkladu uvedeného na 
obrázku 31, 

o pokud je úzké místo operátor výroby, následuje vybalancování rozložení 
práce pracovníků pomocí MTM analýzy.  

 V druhém kroku se provádí kontrola dodržování pracovních modelů stanoveného 
patřičným oddělením: 

o snaha o aplikaci stejného pracovního modelu ve všech směnách pro eliminaci 
skladových zásob a stálost produkce a dodávání. 

 Ve třetím kroku se kontroluje velikost výrobní dávky mezi procesy: 

o Snaha o sjednocení line lot size a machine lot size. Rozdíly opět zvyšují 
dobu čekání a snižují flexibilitu procesu. 

 V posledním kroku se kontrolují plánované aktivity, jako je například TPM, 
s aktivitami zákazníka (následujícího procesu): 

o pokud není možné tyto aktivity synchronizovat dle potřeb, řeší se například 
plánováním extra směn. 

 

3.6.2 Lead time 

Lead time je součtem doby opracování – procesního času (P) a doby čekání (W). V příkladu 
na obrázku 32 můžeme pozorovat názorné zobrazení rozdílu mezi P a W. Ve stejném 
obrázku také pozorujeme příklad, ve kterém je popsán rozdíl mezi lead time a proces lead 
time, který je zahrnuje součet veškerých operačních a mezioperačních časů na jednom 
zařízení. U jednotlivých strojů lze počítat pouze s nejvyšším časem, jako CT, avšak do 
celkového lead time se vždy musí počítat s proces lead time. 
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Obr. 32 Názorná ukázka lead time.  

 Nejprve je třeba zjistit, zda přílišná délka lead time je zapříčiněna příliš dlouhým 
procesním časem, nebo časem čekání. Ve většině případů se jedná o dobu čekání. 

o Pokud se jedná o vysoké časy čekání, postupuje se podle kapitoly 3.6.1 

o Pokud se jedná o vysoký procesní čas, následuje snaha o redukci CT u úzkého 
místa (BN) a následně redukce CT u ostatních zařízení. 

 

3.6.3 Delivery takt 

Delivery takt (DT) je porovnávám se zákaznickým taktem (TT). V ideálním stavu se DT = 
TT. V tom případě nedochází k žádným ztrátám a linka je schopna dodávat zákazníkovi 
včas. Pokud tato rovnice neplatí, mohou buďto vznikat nadbytečné skladové zásoby, nebo 
naopak dojde k neschopnosti linky dodávat v čas. 

 Nejprve je třeba zkontrolovat, zda se DT v procentuálním rozsahu 5 % shoduje s TT, 

o pokud je DT < TT, dochází k nárůstu skladové zásoby kusů. Tím pádem je 
třeba zredukovat TT pomocí snížení POT, dle níže uvedených vzorců. Tyto 
vzorce jsou také graficky upraveny a uvedeny ve standardním návodu 
přiloženém v příloze 1, 

o pokud je DT > TT, znamená to neschopnost linky dodávat zákazníkovi včas. 
Tím pádem je třeba zaměřit se na redukci OEE ztrát, pokusit se o snížení CT 
a vybalancovat linku a zároveň lze zvednout TT pomocí zvýšení POT dle 
vzorce uvedeného níže. 

DT ≈ TT (3.1) 

𝐷𝑇 =  
𝐶𝑇

𝑂𝐸𝐸
 (3.2) 

TT =   
𝑃𝑂𝑇

𝐷𝑍𝑂
 

(3.3) 

kde: 

DT [s]  - delivery takt 

TT [s/ks] - takt zákazníka 

OEE [%] - efektivnost zařízení 
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CT [s]  - cycle time 

POT [s] -  planned operation time    

DZO[ks] - denní zákaznická odvolávka             

                 

3.6.4 Line takt changes 

Změny taktu linky mohou nastat z několika důvodů. Jednou z hlavních příčin je rozdílnost 
počtu operátorů výroby mezi směnami, nebo dopad zkušeností pracovníka, pokud by 
například byla linka složena ze samých nováčků. Byl by takt linky s největší 
pravděpodobností větší než u linky s operátory s několikaletou zkušeností. 

 Nejprve je třeba zkontrolovat, zda mají všechny směny shodný takt linky, 

o pro tyto kontroly a případné optimalizace je žádoucí zahrnout patřičná 
oddělení, která vytvoří či upraví standardy linky, které budou následně 
dodržovány. 

 Dále je třeba dát pozornost rozložení pracovníků na lince. Je nezbytné brát v úvahu 
jejich zkušenosti a rozložit případné nováčky mezi všechny směny, aby nedocházelo 
ke kolísání taktu linky. 

 V dalším kroku se klade důraz na redukci kolísání OEE. Ta je popsána v podkapitole 
3.6.5. 

 Pokud se takt linky změní po přeseřízení linky na jiný typ je snaha o udržení stálého 
taktu pomocí naplánování počtu pracovníků k tomu potřebných. 

 

3.6.5 OEE fluctiation 

Změny OEE neboli kolísání OEE je velkým problémem při snaze o stabilní výrobu. Pro 
ovlivnění či stabilizaci OEE se v Boschi používá nástroj zvaný Shopfloor management 
cycle. Tento nástroj je popsán a zobrazen na obrázku 18. Díky tomuto nástroji dojde 
k nalezení problémů a jejich následnému odstranění.  

3.6.6 Lot size 

Výrobní dávka výrazně ovlivňuje lead time a waiting time. Udává tempo celé výroby a je 
tedy nezbytné, aby měla správnou velikost.  

 Při optimalizaci procesu srovnáváme výrobní dávku linky neboli Line Lot Size (LLS) 
s počtem kusů vkládaných do stroje – Machine Lot Size (MLS), 

o pokud je MLS stejné na všech strojích na lince, dochází k těmto třem 
případům (viz obr. 33): 
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Obr. 33 Příklad stejné výrobní dávky a strojní dávky. 

 LLS = MLS (snaha o redukci času přeseřízení), 

 LLS > MLS a při tom se nejedná o násobek (usilování o to, aby LLS 
a MLS byly ve vztahu násobků), 

 LLS > MLS a při tom se jedná o násobek (snaha o redukci času 
přeseřízení úzkého místa a odvození LLS z kapacitního diagramu, 
který vychází z obrázku 11. Díky tomuto diagramu se dá zjistit 
teoretická doba nevyužití, díky které lze zjistit maximální počet 
přeseřízení.  

o pokud MLS není na všech strojích na lince shodné, odvodí se ideální LLS, 
které se porovnává s aktuálním LLS se snahou o jejich shodnost (viz obr. 34). 

 

Obr. 34 Příklad rozdílné výrobní dávky a strojní dávky. 

 

3.6.7 Customer lot size 

Zákaznická dávka je velmi důležitým paremetrem, který se srovnává s výrobní dávkou 
dané linky. Pro JIS je důležitý plynulý tok materiálu mezi jednotlivými částmi produkce. 
Proto je snaha o shodnost lot size a customer lot size, nebo o menší lot size, což znamená 
větší flexibilitu oproti následnému procesu. Je tedy snaha o vytvoření stejné výrobní dávky, 
nebo menšího násobku dávky následného procesu. Pro snížení výrobní dávky linky je 
vhodné sledovat kroky popsané v kapitole 3.6.6. 

 Pokud není možné vytvořit stejnou dávku, nebo menší násobek, mohou nastat dva 
stavy: 

o výrobní dávka je větším násobkem dávky následného procesu. To znamená 
přebytek produkovaných dílců. Snaha o udržení co nejmenšího násobku 
zákaznické dávky. Příklad této situace je zobrazen na obrázku 35. 
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Obr. 35 Příklad násobků výrobní dávky mezi procesy. 

o výrobní dávka je větší než dávka následného procesu, ale nejedná se o její 
násobek. Při tomto případě budou vždycky vznikat v rozdíly v počtech 
vyrobených a odebraných kusů, což znamená zvětšení skladových prostor. 
Při snaze o jejich eliminaci je vhodné udržet co nejmenší rozdíl mezi výrobní 
dávkou linky a dávkou následného procesu. Příklad této situace je uveden na 
obrázku 36. 

 

Obr. 36 Příklad násobku výrobní dávky mezi procesy se zbytkem. 

 

3.6.8 Change over time 

Čas přeseřízení je jedním z velmi sledovaných parametrů. Na jeho délku se klade velký 
důraz, protože se jedná o dobu, kdy se nevyrábí. Při jeho optimalizaci se využívá zavádění 
Quick change over (QCO), neboli rychlého přeseřízení. QCO je nástroj díky kterému se 
optimalizují jednotlivé kroky při přeseřizování s rozdělením do základních kategorií. Nástroj 
sleduje kroky obsažené v obrázku 37. Tyto kroky jsou: 

 Current Status Analysis (analýza současného stavu), 

 Separate Internal and External Activities (rozdělení na interní a externí aktivity 
přeseřízení), 

 Shift Internal Activities to External (přesun interních aktivit na externí), 

 Locate Parallel Activities (určení paralelních aktivit), 

 Streamline Internal/External Activities (usměrnit interní/externí aktivity), 

 Implement the Plan (zavedení plánu), 

 Validate Procedure/Verify Resalts (Potvrzení postupu/ověření výsledků), 

 Standardize & Document (Standardizace a zdokumentování celého procesu). 
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Obr. 37 Kroky rychlého přeseřízení. Zpracováno podle [15] 

 Dále při snaze o snížení času přeseřízení se šetří čas pomocí rozdělování typů na 
jednotlivé linky a šetření času pomocí plánování produkce typů, které jsou si 
podobné a nedochází tedy k tolika změnám při přeseřizování.  

 

3.6.9 Shift model 

Na obrázku 38 je znázorněn příklad porovnávání směnových modelů mezi předmontážní a 
montážní linkou. V ideálním případě se tyto směnové modely shodují. Pokud dojde 
k diferenciaci modelů mezi linkami, dochází tím opět k navyšování skladových zásob mezi 
procesy.  

 

Obr. 38 Příklad poměru směnových modelů mezi operacemi. 

 nejprve je vhodné pomocí patřičný odpovědných oddělení standardizovat směnový 
model, 

 následně se usiluje o shodnost směnových modelů mezi jednotlivými procesy. 
V potaz se bere i to, že směnový model se může měnit v závislosti na dané poptávce 
zákazníků ve snaze o sledování zákaznického taktu, 

o pokud výroba není schopna udržet stejný směnový model, znamená to nárůst 
skladových zásob. To lze částečně ovlivnit přiblížením se jednotlivých 
směnových modelů, čímž se alespoň částečně zredukují zásoby. Velké 
rozdíly znamenají velké mezioperační zásoby. 
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3.6.10 Quantity fluctuation & type fluctuation 

Kolísání množství zákaznických objednávek a jejich typů je dalším faktorem 
ovlivňujícím možnost implementace JIS. Pro lepší představu o výrobě a odběru kusů je 
vhodné použít I/O diagram, ilustračně zobrazen na obrázku 39. V tomto diagramu můžeme 
pozorovat počty kusů, které byly vyrobeny za určitý časový úsek. Tyto hodnoty jsou 
zobrazeny zelenou barvou a jdou do kladných hodnot. Na druhé straně jsou kusy, které byly 
odebrány zákazníkem. Toto množství kusů je zobrazeno červenou barvou. V pozadí grafu je 
zobrazen aktuální stav počtu kusů závislý na produkci a odběru kusů. Díky tomuto diagramu 
je na první pohled patrný aktuální stav počtu kusů a jejich pohyby. 

 

Obr. 39 I/O diagram. 

 nejprve je nezbytné získat data o zákazníkově chování za delší časovou periodu. 
K tomu slouží výše zmíněný I/O diagram. Tyto data poslouží k porovnání 
zákaznických objednávek a odvolávek, čímž se definuje chování zákazníka, 

 následuje kontakt se zákazníkem a snaha o stanovení dohody ohledně stability 
odvolávek. 
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4 IMPLEMENTACE NÁSTROJE NA ČÁST VÝROBNÍ PROCESU 
PRODUKTU P 

Výrobní část procesu výroby produktu P byla od začátku základním stavebním kamenem 
celého projektu. Od informací z této části výroby se odvíjel celý postup sestavování oblastí 
pro hodnocení linek a následné optimalizační kroky.  

 

4.1 Hodnocení procesu pro implementaci JIS  

Na obrázku 40 je znázorněno hodnocení výrobní části komponentů K, které jsou následně 
kompletovány spolu s dalšími komponenty na následujících procesech.  

 

Obr. 40 Tabulka hodnocení výrobního procesu. 

 

 V této části je popsáno hodnocení pomocí nástroje v Excelu, popsáno pomocí 
příkladu provedeném na lince produktu P, přesněji ve výrobní části komponentu K. 

 Waiting time in FIFO 

o v této části se porovnává doba čekání posledního kusu ve FIFO dráze s DT. 
Pro zjištění přesné hodnoty se vynásobí počet kusů ve FIFO dráze s hodnotou 
DT. Výsledek se dále podělí hodnotou 7 x DT, čímž se zjistí, zda se dá proces 
ohodnotit červenou barvou, nebo lépe. Dle příkladu (4.1) vyšla hodnota 
čekání posledního kusu ve FIFO dráze před BN 17 496 s. Dále se tato hodnota 
vydělila hodnotou sedmkrát větší než DT, což je nejhorší ohodnocení 
procesu, dle obrázku 33. Tento výpočet je znázorněn v příkladu 4.2. 

𝐾𝑆 × 𝐷𝑇 = 𝑋 

324 × 54 = 𝟏𝟕 𝟒𝟗𝟔 𝒔 
(4.1) 

𝑋 ÷ (7 × 𝐷𝑇) = 𝑌  

17 496 ÷ (7 × 54) = 𝟒𝟔 
(4.2) 

kde: 

KS [ks] - počet kusů ve FIFO dráze před BN 
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DT [s]  - delivery time 

X [s]  - hodnota násobku KS a DT 

Y [-]  - počet DT posledního kusu ve FIFO dráze 

 

Protože se výsledek Y porovnává s číslem 7, které je menší, byl proces 
ohodnocen, jako nevyhovující a je tedy nezbytné provést optimalizační kroky. 

 Lead time 

o zde se porovnává doba lead time s levelingovým plánem, který se může měnit 
každý den. Proto se tedy porovnává s hodnotou jednoho dne. V ideálním 
stavu je hodnota lead time menší, jak jeden den. To umožňuje procesu 
efektivně reagovat na možné změny. V tomto případě se opět jednalo o 
mnohem delší dobu, než 1 den. Samotný Lead time je cca 26 hodin. K tomuto 
času je nezbytné přičíst ještě čas čekání zhruba 2500 ks mezi posledním 
procesem opracování a stanicí praní a kontroly. Z tohoto důvody byl Lead 
time ohodnocen, jako nevyhovující. 

 Delivery time 

o v této části se porovnává DT a TT. V ideálním případě jsou přibližně shodné 
a nedochází tak ke ztrátám. V tomto případě se je jedna směna pod TT (27,8 
s) a dvě směny nad TT (33,2 s). Zákaznický takt je 30,3 s. Tento rozdíl je dán 
rozdílným počtem operátorů na jednotlivých směnách. Pro hodnocení to 
znamená červenou oblast a nutnost podstoupení veškerých optimalizačních 
kroků. Zároveň je žádoucí sjednocení taktu mezi jednotlivými směnami. 

 Line takt changes 

o kolísání taktu mezi jednotlivými směnami je ohodnoceno pomocí 
procentuálních rozdílů. Je třeba zjistit, jak moc se liší a vyjádřit danou 
hodnotu v procentech. Nejhorší možnost nastává, pokud je kolísání taktu 
linky větší, jak 10 %. To znamená kolísání větší, jak 3,03 s. Časy směn jsou 
27,8 sekund a 33,2 sekund.  

𝑇𝑆1 −  𝑇𝑆2 = 𝑇 

33,2 −  27,2 = 𝟓, 𝟒 𝒔 
(4.3) 

kde: 

TS1 [s] - čas první směny 

TS2 [s] - čas druhé a třetí směny 

T [s]  - rozdíl časů směn 

 

Z vzorce 4.3 vyplývá, že rozdíl časů směn je větší, jak 3,03 s a tím pádem i 
větší, než 10 % odchylka, která je uvedena, jako kritérium pro ohodnocení 
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procesu červenou barvou. Z tohoto důvodu byl proces ohodnocen, jako 
nevyhovující. 

 OEE fluctuation 

o OEE by se mělo měřit mezi směnami (ranní, odpolední a noční). Tato linka 
zaznamenává své OEE jednou za den a tím pádem nelze přesně ohodnotit dle 
daných možností. Z dlouhodobějšího hlediska je kolísání OEE v rozmezí 20 
%. Přesněji se pohybuje mezi 75 % a 95 %. Tento parametr byl tedy 
ohodnocen červeně, a kromě optimalizačních kroků je nezbytné zařadit 
měření OEE mezi směnami, aby se dosáhlo přesnějších výsledků a dodržený 
interních standardů. 

 Lot size 

o v tomto kroku je srovnáváno line lot size s machine lot size. Výrobní dávka 
tohoto procesu je 108 ks a dávka vkládaných kusů do obráběcího stroje je 9 
ks. Jednoduchým dělením je tedy zjištěno, že celkem je LLS dvanáctkrát 
větší, jak MLS. Z toho důvodu je tato část označena červeně s nezbytností 
aplikace optimalizačních kroků. 

𝐿𝐿𝑆 ÷  𝑀𝐿𝑆 = 𝐾 

108 ÷  9 = 𝟏𝟐  
(4.4) 

kde: 

LLS [ks] - line lot size 

MLS [ks] - machine lot size 

K [-]  - poměr LLS a MLS 

 

Ve výpočtu 4.4 je výše popsané porovnání znázorněno. Poměr LLS a MLS je 
větší, jak 10:1. Hodnota výsledku K je 12. 

 Customer lot size 

o porovnání výrobní dávky linky s výrobní dávkou následného procesu je opět 
hodnoceno poměrově, jako předchozí parametr. U tohoto parametru je navíc 
umožněno zohlednit i procentuální neshodnost při případech, kde se nejedná 
o vzájemné násobky. Tento parametr byl ohodnocen zeleně, protože výrobní 
dávky se naprosto shodují (108 ks). 

 Change over time 

o čas přeseřízení je hodnocen pomocí porovnání tohoto času s taktem linky. 
Pokud je menší, jedná se o ideální stav. V případě hodnocení výroby 
komponentu K je čas přeseřízení více, jak 10 x větší než LT. Čas přeseřízení 
u výroby komponentu K je cca 2 hodiny. Proto je proces ohodnocen červeně 
a je třeba zavést optimalizační kroky.  

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 57 

 Shift model 

o v tomto kroku se porovnává shodnost směnových modelů mezi procesy. 
Pokud jsou směnové modely shodné, jedná se o ideální stav a není třeba 
sledovat žádné optimalizační kroky. V případě příkladu výroby komponentu 
K a následného procesu jsou oba směnové modely shodné. Jedná se o 
směnový model 16,5. Ten značí výrobu v pracovních dnech na třísměnný 
provoz, a navíc každou sudou sobotu všechny 3 směny navíc (ranní, 
odpolední i noční). Z tohoto důvody bylo kritérium ohodnoceno, jako 
vyhovující. 

 Quantity fluctuation 

o pro ohodnocení tohoto kritéria je nezbytné zjistit ze starších dat kolísání 
množství odebíraných kusů zákazníkem. Hodnocení je stejně jako 
v některých předešlých procesech uvedeno procentuálně. Proto je třeba si 
odchylky vyjádřit v procentech. V případě příkladu výroby komponentu 
K kolísání množství odebíraných kusů nepřesahuje hranici 10 % a tím pádem 
není třeba sledovat optimalizační kroky. 

 Type fluctuation 

o stejně jako v předešlém příkladu se procentuálně hodnotí změny odebíraných 
typů komponentů K zákazníkem. Rozsah jednotlivě hodnocených polí je opět 
10 %, 20 % a 30 %. U komponentu K nepřesahuje rozdílnost zákaznických 
odvolávek hranici 10 %. Je to dáno především tím, že tento typ komponentu 
je obsažen ve dvou hlavních produktech P. Z toho důvodu se neobjevuje větší 
kolísání odvolávek, a proto je kritérium ohodnoceno zelenou barvou. Tím 
pádem není potřeba sledovat optimalizační kroky. 

 

4.2 Grafické zhodnocení 

Hodnotící graf je složen ze tří částí (červená, žlutá a zelená). Tyto části orientačně ukazují, 
v jaké fázi se proces nachází. V případě komponentu K se po ohodnocení procesu dá 
jednoduše odečíst, kde se právě nachází. Z grafu na obrázku 41 lze vyčíst, že proces výroby 
komponentu K se pohybuje ve žluté části, která znamená neideální stav daného procesu pro 
JIS. Je tedy nezbytné provést optimalizační kroky jednotlivých parametrů, které byly 
označeny jinou než zelenou barvou. Tyto kroky jsou automaticky vygenerovány 
v excelovské tabulce na další stránce v programu Excel. Jsou připraveny pro vytištění 
s možností přidání odpovědné osoby, která má tyto optimalizace na starost. Při jednotlivém 
hodnocení všech parametrů se sice vždy dané kroky zobrazují hned pod hodnotící tabulkou, 
nicméně pro následné zavádění je jednodušší tyto kroky okamžitě seskupovat a připravit 
k vytištění. 
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Obr. 41 Graf ohodnocení procesu výroby komponentů K. 

 

4.3 Vyhodnocení 

Z hodnocení v tabulce na obrázku 40 vyplývá, že u waiting time in FIFO, lead time, delivery 
time, OEE fluctuation, lot size a change over time jsou nutné provést optimalizační kroky, 
které jsou sepsány v následné stránce v Excelu. K jejich použití je vhodné využít přiložený 
standard, který je popsán v kapitole 3.6.  

 Po provedení veškerých optimalizačních kroků je žádoucí opakovat celý postup 
hodnocení daného procesu, zvláště se zaměřením na optimalizované kroky. Je však nezbytné 
znovu provést i hodnocení již ohodnocených kroků, protože jednotlivé optimalizace anebo 
delší časový odstup od prvního hodnocení mohou mít dopad na jejich výsledek. Jednotlivé 
optimalizační kroky mohou obsahovat zapojení více specializovaných oddělení a mohou se 
časově velmi protáhnout. 
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5 DISKUZE 

Po implementaci jednotlivých kritérií vyšla pouze 4 z nich, jako velmi dobře ohodnocena. 
Zbylých 7 kritérií je ohodnoceno červenou barvou neboli nevhodně pro zavedení JIS.  

Hned první kritérium, čas čekání ve FIFO dráze se nevešel do požadované hodnoty. Je to 
dáno tím, že při výrobním procesu je ve FIFO dráze mezi jednotlivými stanovišti příliš 
mnoho rozpracovaných kusů. Podobně je na tom lead time, který vyšel více, jak jeden den a 
navíc ještě obsahuje 2500 ks, které čekají mezi poslední obráběcí stanicí a stanovištěm praní. 
Dále potom velké kolísání OEE a rozdílné hodnoty lot size a customer lot size, které také 
nesplňují přísně podmínky pro implementaci JIS nejsou splněny. Všechny tyto faktory 
nedosahují požadovaných hodnot především proto, že se jedná o výrobní část celého 
procesu. Když by se hodnotila jiná část procesu, jako je třeba montáž výsledky by u stejných 
kritérií obsahovaly lepších hodnot. U výrobní části takovéhoto druhu je obtížnější pracovat 
s přísnými hodnotami, které JIS vyžaduje. 

Oproti tomu delivery takt a line takt changes nedosahují požadovaných hodnot z důvodu 
různých časů směn, který je dám rozdílným počtem operátorů stanic na jednotlivých 
směnách, což je věc organizace směn a nejedná se tedy o tak náročný problém při jeho řešení. 

Poslední špatně ohodnocená část se týká času přeseřízení. Opět naráží na to, že přeseřízení 
u výrobní části trvá déle, než přeseřízení například v části montáže. Optimalizace lze řešit 
pomocí standardu se zaměřením na externí část přeseřízení. 

 

4.1 Návrh pokračování řešení 

V následujících krocích se nástroj nejprve podrobí optimalizačním krokům. Jednotlivé 
kroky jsou uvedeny v tabulce u vytvořeného standardu, kde je kromě postupu řešení také 
uvedena odpovědná osoba, která na optimalizaci dohlíží. Těchto odpovědných osob může 
být více a tím pádem se dá očekávat, že implementace zabere delší dobu. 

V dalším kroku je v rámci testování vhodné vyzkoušet vytvořený nástroj na dalších 
výrobních procesech, a to nezávisle na sobě. Při tomto testování mohou být odhaleny jeho 
nedostatky, které jsou důležité pro jeho dokonalost. Po odstranění případných nedostatků již 
nic nebrání tomu, aby se nástroj používal v jakémkoli výrobním závodě firmy. 
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ZÁVĚR 

V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se vytvořeného nástroje pro 
implementaci JIS, bez kterých je nástroj nepoužitelný. Obsahují metody, užívané ve štíhlé 
výrobě se zaměřením na daný proces. Následuje podrobná analýza výroby produktu P, při 
kterém je výrobní proces rozdělen na menší části – interní zákazníky a dodavatele, se 
zaměřením na výrobní část komponentu K.  

Na základně teoretických informací a praktických zkušeností je vytvořen nástroj pro 
implementaci JIS na výrobní proces. Tento nástroj je v dalším kroku implementován na část 
výrobního procesu produktu P, čímž je podroben reálnému prostředí v praxi. 

Testováním vytvořeného nástroje bylo zjištěno že: 

 jednotlivé části výroby jsou spolu úzce propojeny a stanovená kritéria se navzájem 
ovlivňují, takže pokud se jedno kritérium nějakým způsobem ovlivní (optimalizuje), 
je nezbytné kontrolovat i stav ostatních kritérií, 

 zkoumaný výrobní proces není momentálně vhodný pro implementaci JIS, 

 jsou splněna pouze čtyři kritéria ze základních jedenácti vytvořených pro 
implementaci JIS na výrobní proces,  

 zbylých sedm kritérií bylo ohodnoceno červenou barvou, což symbolizuje nejhorší 
možnost, kterou nelze snadno optimalizovat pro dosažení požadovaných limitů, 

 výrobní proces musí projít optimalizací dle vytvořeného standardu, pokud je to 
finančně výhodné a následně musí být znovu ohodnocen a případně znovu 
optimalizován, 

 nástroj pro implementaci JIS musí být otestován na dalších typech výroby, a to 
nezávisle na sobě, 

 vždy je nezbytné porovnat cenu nákladů na optimalizaci výroby vůči úsporám. 

 

Při použití optimalizačního nástroje pro zavedení JIS nedojde vždy k zavedení této metody, 
ale použitím tohoto prvku se odhalí slabé a silné stránky daného procesu, což má přínos ve 
formě úspory času i financí. Optimalizační nástroj je vytvořen tak, aby s ním mohl pracovat 
každý zaměstnanec firmy a svojí jednoduchostí a grafickým zpracováním podpořil jeho 
reálné využití. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Jednotka Popis 

BN [-] Bottle Neck 

BPS [-] Bosch Production System 

CO [min] Change Over time 

CT [s] Cycle time 

DT [s] Delivery time 

DZO [ks] Denní zákaznická odvolávka 

EPEI [-] Every Part Every Interval 

FIFO [-] First In First Out 

FMEA [-] Failure Mode and Effects Analysis 

JIT [-] Just In Time 

JIS [-] Just In Sequence 

K [-] Poměr LLS a MLS 

KS [-] Počet kusů ve FIFO dráze před BN 

LLS [-] Line Lot Size 

LS [ks] Lot size 

LT [min] Line takt 

MLS [-] Machine Lot Size 

NPK [ks] Number of Parts per Kanban 

NVAT [s] Non Valie Added Time 

OEE [%] Overall Equipment Effectiveness 

P [s] Procesní čas 

PDCA [-] Plan, Do, Check, Act 

PLB [-] List pro řešení problémů 

POT [min/den] Planned Operation Time 

QCO [-] Quick Change Over 

SMC [-] Shopfloor Management Cycle 

STL [-] Ship to line 

T [s] Rozdíl časů směn 

TT [s] Doba zákaznického taktu 
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TPS [-] Toyota Production System 

TPM [-] Total Productive Maintanance 

TOL [-] Tokově Orientovaný Layout 

TS1 [s] Čas první směny 

TS2 [s] Čas druhé a třetí směny 

VAT [s] Valie Added Time 

VSD [-] Value Stream Design 

VSM [-] Value Stream Mapping 

W [s] Doba čekání 

WIP [-] Počet opracovávaných kusů v jednom stroji najednou 

X [-] Hodnota násobku KS a DT 

Y [-] Počet DT posledního kusu ve FIFO 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 Standard pro implementaci JIS 
Příloha 2 Nástroj pro implementaci JIS 
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Standardized way to get in JIS acceptable area
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Waiting time in internal FIFO

Use the actual takt time chart and find the bottle neck:

 Case one: the bottle neck is defined by machine, check if machines are synchronized, if not balance the line
with OEE and CT improvement (check the example above)

 Case two: the bottle neck is defined by associates, check the workload of associates, try to balance the takt
using the MTM

Check if working model defined by TEF6 is adhered in all shifts:

 If not, try to have the same working model in all shifts (because difference will create inventory)

Check how big is the line lot size between those processes:

 Get the line lot size same to the machine lot size (because difference will create waiting time)

Check your TPM activity is organized when the customer is down

 If not, try to plan your TPM not to effect your customer ( extra shift, synchronized TPM etc)

Process 2FIFOProcess 1

DT1=5 DT2=10

Example:

DT1<DT2

5<10

FIFO gets full
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Lead time

 Find out the cause for long lead time: process time and/or waiting time

 Case one: High waiting time

– Follow steps in the slide 2 

 Case two: High process time

– Try to reduce CT of the BN 

– Try to reduce the CT of other stations 

process time, & waiting time

5 s 10 s 5 sI I
P1 W1 P2 W2 P3 W3

5 s 3 s 3 s 

5 s 
process process

CT = 5

Process Lead time = 5 s

CT = 5

Process Lead time = 11 s

X
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Delivery takt

Check if your DTBN (± 5%) matches TT 

 Case one: Your DT < TT it means increasing inventory

– You need to reduce your customer takt by reducing the POT  

 Case two: Your DT > TT it means you are not able to delivery in time

– Try to reduce OEE losses

– Try to reduce CT through process improvement or through line balancing

– Increase your customer takt by increasing POT

=

DT≈TT

DT=

=
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Line takt changes

Check if same line takt is followed all shifts

 Involve TEF6 and BPS to get line takt standardized and defined 

 Follow the line takt shift model defined by TEF6

Deploy associates with same skills in all shifts to avoid line 
takt fluctuation

Reduce OEE fluctuation (follow the slide below)

 If the line takt is changed by CO to another type number

 Plan the number of associate in advance at will be needed 

 Keep the same line takt

Process 1 Process 2

1 2

Process 1 Process 2

1

Shift 1

Shift 2

FIFO

FIFO

Line takt = 5 s

Line takt = 10 s
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OEE fluctuations

 Follow your Shopfloor management cycle (SMC)

 Apply the power shift

OEE=
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Lot size
Waiting time and lead time are strongly effected by lot size

 Try to have the same Machine Lot Size (MLS) and Line Lot Size (LLS)

 Case one: The same MLS on the whole line

– LLS = MLS

– try to reduce CO time

– LLS > MLS ( no multiple) 

– Try to make it multiple

– LLS > MLS (multiple)

– Try to reduce CO time of the BN

– Derive LLS from Capacity chart

 Case Two: Different MLS on the line

– Derive ideal LLS 

– Compare ideal LLS vs actual LLS and try to have the same

Case one:

Case two:

8 pcs 8 pcs

MLS1 = 8 MLS2 = 8

8 pcs

LLS = 8

8 pcs 16 pcs

MLS = 8 MLS = 16

8 pcs

LLS = 8

MLS1 = MLS2



Intern | Diesel Systems | JhP/BPS-Cha |

© Robert Bosch GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
8

Standard_JhP_JIS_implementation_EN
Customer lot size

 For JIS is important fluent material flow between the customer

 Which means line lot size = customer lot size or lower

 Try to have the same lot size or a lower multiple to the customer
lot size

 Lower multiple means you are more flexible than your customer

 If it´s not possible to have the same lot size or lower multiple

 Case one: higher multiple

– It means excess of produced lot

– Try to keep lower multiple of your lot size to the customer lot size to have
lower inventory

 Case two: higher but not multiple

– You will always have some extra pieces which mean increasing inventory

– Try to keep your lot size close to the customer lot size to reduce the inventory

 Follow steps described in slide above to reduce your line lot size

20 pcs80 pcs

Production Customer

20 pcs70 pcs

Production Customer

80 / 20 = 4

70 / 20 = 3

10 pieces extra

Case one

Case two
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Change over time

 Implement the Quick Changeover (QCO) and adhere to the standards

 For QCO implementation get in touch with TEF6 and BPS department

 Try to reduce CO time

 Save time by type-line allocation

 Save time by product-family based levelling

QCO implementation steps:
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Shift model

 Involve TEF6 and BPS to get shift model standardized and defined

 Try to have the same shift model between the customer

 Shift models can be adapted with every levelling period in order to follow the customer takt time

 If you´re not able to have the same shift modet it means increacing inventory

– Try to lower differences between the shift models to reduce inventory. Higher difference means bigger inventory

PREASSY ASSY

20s

20s

15s

20s

15s

20s

difference 0

difference 5

difference 5

I

I
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Quantity fluctuation & type fluctuation

 For JIS is necessary to have a stable proces without type and quantity fluctuation

Collect data about customer behaviour

 Use I/O diagram

 Compare older data of customer orders and demands and determine his behaviour

Get in touch with the customer and try to make a deal regarding stability of type and quantity
fluctuation


