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ABSTRAKT
Cílem této práce je vytvoření metodiky pro tvorbu strategie zvyšování míry automatizace. Na
základě požadavků zákazníka metodiky, managementu podniku, byla vytvořena koncepce
metodiky. Následně byla provedena rešerše a návrh potřebných nástrojů a postupů pro
ohodnocení proveditelnosti automatizace. Na základě výstupů z analýzy proveditelnosti byly
stanoveny pravidla pro formulaci strategie automatizace. Metoda byla následně aplikována na
proces výrobního podniku, pro který byla provedena analýza proveditelnosti automatizace.
Následně byly formulovány doporučení dalších kroků vedoucích ke zvýšení míry automatizace,
čímž byla navržena strategie pro daný podnik. Vytvořená metodika je aplikovatelná pro firmy
s diskrétní dávkovou výrobou, které nemají definovanou strategii pro automatizaci.

ABSTRACT
The aim of this work is to create a methodology for creating a strategy to increase the level of
automation of manufacturing process. Based on the customer´s requirements, management of
manufacturing company, the concept of methodology was developed. The research and design
of the necessary tools and procedures to evaluate the feasibility of automation were
subsequently carried out. Based on the outputs from the feasibility analysis, rules for the
formulation of the automation strategy were established. The method was subsequently applied
to the process of the manufacturing company for which an analysis of the feasibility of
automation was carried out. Subsequently, recommendations were made for further steps to
increase the level of automation, thus proposing a strategy for the company. The methodology
created is applicable to companies with discrete batch production that do not have defined the
automation strategy yet.
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úroveň automatizace, strategie automatizace, ekonomická proveditelnost, technická
proveditelnost, diskrétní výroba, dávková výroba
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level of automation, automation strategy, economical feasibility, technical feasibility, descrete
production, batch production
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1 ÚVOD
Se změnami  na trhu práce  a růstem ekonomiky v posledních letech jsme svědky (staro)nových
výzev, kterým čelí výrobní podniky v regionu střední Evropy ale i globálně. S rekordně nízkou
nezaměstnaností, snižujícím se zájmem o dělnické pozice a zároveň rostoucí potřebou lidí
v továrnách se zvětšuje propast mezi poptávkou po pracovní síle a nabídkou trhu práce. Tuto
situaci ještě doplňuje stagnace, resp. pokles produktivity práce v evropském regionu.

Výrobní podniky se s tímto problémem snaží vypořádat například zvyšováním mezd a
přetahováním lidí z jiných firem, což jen podporuje snižování produktivity práce. Dalším
z možných řešení je zaměstnávání lidí z východní a jihovýchodní Evropy, což však se sebou
nese rizika v podobě vysoké fluktuace, dlouhé doby zaškolování a také snížení kvality
produkce. Kapitálově náročným, avšak poměrně spolehlivým řešením tohoto problému je také
automatizace výrobních procesů. Automatizace tak přestává být pouze nástroj k optimalizaci
nákladů ale také způsob, jak obsloužit požadavky zákazníků a stává se tak tématem pro stále
více firem.

Zvyšování míry automatizace se stává dlouhodobou misí mnoha podniků, avšak ne
každá firma má jasno v tom, jak tuto misi naplnit. Navíc, pokud se firma nachází v bodě tvorby
strategie automatizace, často nemá vlastní lidské zdroje pro kvalifikované posouzení procesů
z pohledu automatizace. Jestli podnik v této situaci nechce vynaložit relativně vysoké náklady
na analýzu provedenou systémovým integrátorem, potřebuje vhodnou metodiku, která navede
interní tým lidí k vytvoření strategie co nejvíce oproštěné od subjektivního hodnocení.

Primárním cílem této práce je:

· návrh ucelené metodiky pro tvorbu strategie vedoucí ke zvýšení míry
automatizace

Pro dosažení primárního cíle jsou definovány také dílčí cíle práce, a to jsou:

· provedení rešerši metod a nástrojů využitelných v procesu tvorby strategie
· identifikace a návrh chybějících nástrojů a metod v procesu tvorby strategie
· návrh procesu tvorby strategie vedoucí k vyšší míře automatizace výrobních

procesů
· aplikace navržené metodiky na modelový příklad
· zobecnění metodiky, nástrojů a zhodnocení její použitelnosti

Výstupy této práce by měli být použitelné ve firmách a odvětvích s převažující manuální
prací s vysokou variabilitou výroby. Výstupy by měli být interně aplikovatelné pro firmy, které
se nacházejí v situaci: „Chtěli bychom zvýšit míru automatizace naší výroby, ale nevíme, jestli
jsou pro to naše procesy vhodné, jestli design našich výrobků automatizaci umožňuje, jak
náročné bude automatizaci procesu provést a kde začít.“

Zároveň je nutno podotknout, že zvyšování míry automatizace nesmí být samoúčelné a
takto zaměřené projekty musí dávat v prvním řadě ekonomický smysl. Proto i vytvořená
metodika směřuje k podpoře manažerského rozhodování a dává do kontextu náročnost, přínosy
a rizika vyplývající z realizace projektů automatizace.
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2 AUTOMATIZACE VÝROBNÍHO SYSTÉMU
Pojem výrobní systém lze definovat jako systém, ve kterém je prvky systému prováděn výrobní
proces. Smyslem výrobního procesu je převádět materiálové vstupy na materiálové výstupy.
Prvky výrobního systému rozumíme strojní zařízení, nástroje, energie, práci a jiné prvky
umožňující výrobní proces [13]. Výrobní systém lze graficky znázornit dle Obr 1).

Obr. 1) Výrobní systém a jeho prvky [12]

Pojem automatizace lze definovat jako „náhradu lidské činnosti za strojní činnost“ [3].
Tato definice však může mylně vést k chápání automatizace jako něčeho, co podnik buď má,
nebo nemá [4]. Naproti tomu definice automatizace jako „plné nebo částečné náhrady činností,
které byly vykonávány lidským operátorem“ [5], poukazuje na škálovatelnost míry
automatizace.

Automatizované výrobní systémy vykonávají operace, jako například procesování,
montáž, kontrola nebo manipulace s materiálem [12], pomocí automatizovaných výrobních a
podpůrných zařízení. Tyto operace přitom vykonávají postupně nebo paralelně.

Pro strojní zařízení platí, že se skládají z technického systému fyzicky vykonávajícího
výrobní činnost a z kontrolního systému, řídícího výkonní části stroje. Stejně tak člověk při
manuální práci pomocí smyslů sbírá informace, které dle svých vědomostí a zkušeností
vyhodnocuje a na základě nich činí rozhodnutí, která vedou k fyzickému vykonání úkolu.

Jestli je automatizace proces postupného nahrazování lidské činnosti za strojní, pak je
také vhodné zachovat tyto 2 aspekty práce [6]:

· mechanický aspekt / mechanizace – automatizace fyzických úkonů
· kognitivní aspekt / komputerizace – automatizace řízení a nakládání

s informacemi

Mechanizace technologie představuje rozvoj strojního zařízení a vybavení (hardware) a
komputerizace představuje rozvoj sběru a nakládání s informacemi a řízení technologie
(software). Pro zvyšování míry automatizace je nutné rozvíjet oba dva aspekty rovnoměrně,
v závislosti od komplexity vykonávaných úkonů.
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2.1 Člověk a automatizace
Se zvyšováním míry automatizace se mění také role člověka ve výrobním systému. Dle studie
společnosti Delloite [8] je až 60 % pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu v ČR
ohroženo vysokým rizikem nahrazením automatizací. Jedná se zejména o rutinní manuální
práci na dělnických pozicích. Naproti tomu tato studie předpokládá vznik nových pracovních
míst v oblasti obsluhy a údržby automatizovaných technologií, tzn. míst vyžadujících vyšší
kvalifikaci [8]. Navzdory tomu, že technologie dnes umějí přebírat od člověka stále více funkcí,
člověk z výrobního systému celkem nezmizí.

Funkce, které s velkou pravděpodobností z automatizovaných továren nezmizí, jsou
údržba zařízení, programování a správa počítačů, projektová práce na zavádění nových
technologií a zlepšování a řízení výroby [12].

Navíc lze předpokládat, že množství výrobních úkonů ve výrobních systémech bude
pořád vykonávaných člověkem kolaborujícím s technologií. Jestli má být adaptace na vyšší
míru automatizace co nejjednodušší, podnik musí brát v úvahu také vliv lidského faktoru.
Lidský faktor ovlivňuje podnik jak na individuální, tak na organizační úrovni [9].

2.1.1 Lidský faktor na individuální úrovni
Na individuální úrovni jsou při zvyšování míry automatizace rozhodující následující

efekty [9]:

· víra v roboty / automatizaci – kritický faktor pro úspěšnou implementaci změn,
lidi kolaborující s technologií musejí chápat její přidanou hodnotu a brát ji jako
prostředek pro zvýšení také jejich přidané hodnoty

· mentální zátěž – snížení fyzických nároků na člověka, avšak zvýšení
kognitivních nároků

· ztráta kontroly nad situací – když člověk nekontroluje celý proces, může se cítit
„mimo hru“, což může vést ke ztrátě pocitu kontroly a snížení jeho výkonu

· degradace schopností – role člověka se změní z aktivního vykonávání činnosti
na monitorování funkčnosti stroje, což vede k degradaci schopností

· stres, úzkost a bezpečí – pohybující se části stroje / robota a potenciální možnost
kolize vyvolává u člověka negativní pocity

· udržení pozornosti – když člověk monitoruje několik procesů najednou, dochází
k roztříštění pozornosti, vedoucí ke sníženému výkonu v případě selhání
technologie

2.1.2 Lidský faktor na organizační úrovni
Na organizační úrovni jsou při zvyšování míry automatizace rozhodující následující

efekty [9]:

· komunikace vůči pracovníkům – dobrá komunikace organizačních změn dokáže
eliminovat nejistotu a podpořit přijetí změn, naopak, nedostatečná komunikace
vytváří na lidi psychologický tlak a pochybnosti

· trénink a rozvoj pracovníků – příprava pracovníků na jejich nové role ve
výrobním systému s vyšší mírou automatizace je kritická pro celkovou
výkonnost
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· tvorba multidisciplinárního týmu – zapojení pracovníků napříč odděleními do
implementace projektů automatizace zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěchu

· zapojení pracovníků do implementace – pocit vlastnictví vůči
implementovanému řešení vytvoří u pracovníků závazek, který podpoří
úspěšnost projektu

· určení šampiona procesu – přítomnost odborníka na technologii, znalého všech
benefitů, pomůže odbourat odpor během implementace

· závazek vrcholného managementu – intenzivní zapojení managementu do
implementace je kritickým faktorem pro celkovou změnu kultury

· zapojení odborové organizace – oznámení záměru odborové organizaci podniku
v začátku aktivit je důležité pro vytvoření společné strategie a vyhnutí se
problémům v pozdějších fázích projektu

2.2 Globální činitele
Obecně lze říct, že tempo zvyšování míry automatizace je závislé na 5 hlavních vnějších
faktorech [10]:

· technická proveditelnost – pro automatizaci procesu musí být možná
automatizace každého z dílčích úkonů a také integrace dílčích řešení do jednoho
řešení schopného dosahovat požadovanou výkonnost

· náklady na vývoj a implementaci – hlavní činitel dosažení ekonomické
proveditelnosti

· dynamika trhu práce – demografický vývoj, kvalifikace lidí a vývoj mezd má
významný vliv na ekonomickou proveditelnost projektu a schopnost
automatizaci zavádět a udržovat

· ekonomické přínosy – jsou hlavní motivací k automatizaci, zejména přínosy ze
zvýšené produktivity práce, snížení mzdových nákladů, zvýšení kvality

· regulace a přijetí společností – tempo tvorby legislativy a norem v oblasti
bezpečnosti a spolehlivosti zařízení typicky zpomaluje tempo zavádění
dostupných technologií, společnost se přirozeně brání změnám a lidi si musí na
přítomnost nových technologií jistou dobu zvykat

Jedná se zejména o vnější faktory, které podnik nedokáže ovlivnit, avšak je pod jejich
vlivem.

2.3 Bariéry automatizace
Důvody pro implementaci automatizovaných technologií do výrobního procesu můžou být
různé. Na druhé straně existují bariéry zavádění automatizace, kdy schopnosti člověka převýší
možnosti automatizace, nebo kdy automatizace nedává ekonomický smysl. Za hlavní bariéry
jsou považovány následovné body [12]:

· činnost je příliš technicky složitá pro automatizaci – automatizace některých
činností je na hranici technických možností, což vede k vysokým nákladům na
vývoj a tím pádem nedává ekonomický smysl je automatizovat, navíc u nich
hrozí riziko nízké spolehlivosti vytvořeného řešení
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o problém s fyzickým přístupem k místu činnosti
o během vykonání činností je potřeba přizpůsobování
o je potřebná manuální zručnost
o nutná koordinace oko-ruka

· životní cyklus výrobku je příliš krátký – v případě potřeby velmi rychlého
uvedení výrobku na trh nebo krátké doby, po kterou bude výrobek na trhu, může
být časově nerealizovatelné a finančně příliš nákladné vyrobit nástroje pro
automatizovanou výrobu

· výroba na zakázku – u zakázkové výroby jednoho jedinečného kusu výrobku
není technicky možné realizovat výrobu automatizovaně, výjimkou může být
konfigurovatelný dizajn výrobku

· velké výkyvy poptávky – automatizovaná výroba má fixní náklady investice,
které se v případě výrazného propadu poptávky promítnou do zvýšení
hodinových sazeb a zatíží tak finančně zbylou produkci, naopak, v případě
výrazného u automatizovaného systému nelze jednoduše zvýšit kapacitu
systému

· snížení dopadů neúspěchu výrobku – v případě uvádění nového výrobku na trh
existuje riziko obchodního neúspěchu a velmi krátkého životního cyklu
výrobku, pro snížení tohoto typu rizika je vhodné začít s manuální výrobou a
postupnou automatizací

Při snaze o dosažení přínosů plynoucích z automatizace výrobních procesů je nutné
kriticky zvážit i všechna rizika z ní plynoucí.
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3 KONCEPCE METODIKY
Aby byla metodika vytvořena co nejkvalitněji, je potřeba hned v úvodu práce vytvořit její
základní koncepci a definovat požadovaný výstup. K tomu je potřebné znát požadavky
zákazníka metodiky, kterým je v případě tvorby strategie management výrobního podniku. Na
základě identifikovaných požadavků je následně potřebné navrhnout základní koncepci
metodiky a stanovit oblast její platnosti.

Pod tvorbou strategie lze v kontextu této práce chápat výběr vhodných investičních
projektů vedoucích k vyšší míře automatizace a naplánování jejich realizace v čase tak, aby
podnik maximalizoval svůj hospodářský výsledek. K tomu je potřebné ohodnotit vhodnost
jednotlivých výrobních procesů pro automatizaci z několika aspektů.

Lze proto zvolit metodu analýzy dílčích procesů, jejich hodnocení a následnou syntézu
do souhrnného hodnocení. Na základě souhrnného hodnocení bude stanovena strategie
automatizace pro daný proces.

3.1 Detailnost metodiky
Pro efektivní výběr a tvorbu nástrojů metodiky je vhodné určit úroveň detailnosti analýzy
jednotlivých výrobních procesů z pohledu automatizace. Platí při tom, že s růstem detailnosti
analýzy roste také čas potřebný na analýzu procesu a zároveň klesá míra nepřesnosti, dle Obr
2).  Do Obr 2) lze také znázornit jednotlivé fáze realizace investičního projektu, kde:

· I. fáze – tvorba záměru, vyhodnocení přínosů, nákladů a rizik, návrh „high-
level“ technického řešení, rámcové plánování kapacit

· II. fáze – tvorba rámcového zadání, získání rozpočtových cenových nabídek,
konkretizace technického řešení, proces schvalování investice

· III. fáze – tvorba detailního zadání, získání cenových nabídek, výběrové řízení,
začátek realizace investice

Obr. 2) Model úrovně detailnosti analýzy
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Důležitým aspektem je, že v době tvorby strategie podnik často nedisponuje přesnými
informacemi o nákladech a přínosech potenciálních projektů a jedná se spíše o kvalifikovaný
odhad přínosů, nákladů a rizik projektu - nachází se v I. fáze. Vytvořená strategie tak může být
zatížena subjektivními pocity jejich tvůrců a tímto způsobené nepřesnosti z dlouhodobého
hlediska vedou k nesprávným rozhodnutím a poškození podniku.

Metodika vytvořena v této práci by měla pomoct lépe kvantifikovat přínosy, náklady a
rizika dílčích projektů automatizace, přičemž není nutná vysoká detailnost analýz. Zároveň by
měla pomocí algoritmizace snížit míru subjektivního hodnocení.

3.2 Definice požadavků
Jak již bylo zmíněno výše, pro návrh koncepce metodiky je nutné znát požadavky zákazníka
metodiky, kterým je management podniku. Jako hlavní požadavky na tvořenou metodiku byly
na základě rozhovorů s managementem stanoveny:

1) měřitelnost výsledků
2) ekonomický odhad
3) technická proveditelnost
4) rizika automatizace
5) jasná pravidla hodnocení
6) grafický výstup
7) doporučení dalších kroků
8) software
9) proveditelné in-house

Tyto požadavky jsou hlavními vstupy použitými v následném návrhu koncepce.
V požadavcích lze oddělit požadavky zaměřené na výstup metody a také na proces.
Management podniku očekává, že výstupem bude ekonomické a technické zhodnocení
proveditelnosti projektu, včetně zhodnocení rizik projektu. Z dílčích analýz by měl být
dostupný grafický výstup a formulována doporučení dalších kroků jak pro zlepšení dílčích
procesů, tak pro podnik jako celek.

K provedení jednotlivých analýz a získání výstupů by měla sloužit jasná pravidla,
přičemž bude metodika realizovatelná v rámci interních lidských zdrojů, bez nutnosti
konzultace s odborníky na automatizaci mimo podnik. Celý proces by měl podporovat SW
program a výsledky projektu automatizace by měli být měřitelné.

3.3 Koncepce metodiky
Na základě definovaných požadavků na metodiku byla navržena koncepce na Obr 3). Koncepce
metodiky byla navržena tak, aby vedla strukturovaně od analýzy procesu, přes dílčí
vyhodnocení až k syntéze do souhrnných závěrů o procesu.
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Obr. 3) Základní koncepce metodiky

Každý z prvků metodiky představuje dílčí proces, resp. nástroj, které budou v dalších
kapitolách práce rozebrány. Na základě rešerše odborní literatury budou popsány již existující
nástroje a také budou získány informace potřebné pro vytvoření chybějících nástrojů. Chybějící
nástroje budou vytvořené a vytvořena metodika bude aplikována na modelovém příkladu.

3.4 Účinnost metodiky
Protože problematika automatizace je velmi široká technická oblast, je vhodné určit typ
výrobního procesu a typ automatizace, pro kterou bude metodika navržena. Každý z typů
výrobního procesu vyžaduje jiný typ technických řešení a také přístupů.

Z pohledu automatizace je důležité členění výrobních procesů ze dvou hledisek. Za
první, jestli je vyráběna kontinuálně stejná varianta výrobku nebo několik variant výrobků
v dávkách. Za druhé, jestli se jedná o spojitou (výroba potravin a nápojů, chemikálií, ...) nebo
diskrétní výrobu (výroby automobilů, transformátorů, …) [12].

Schematicky lze znázornit jednotlivé kombinace výrobních systémů dle Obr 4). Každý
ze znázorněných typů výrobního procesu má jiné možnosti automatizace. Pro spojitou výrobu
platí, že ve většině případů nelze volit jinou, než automatizovanou výrobu [12] a tyto firmy
v současnosti nestojí před rozhodováním o automatizaci svých výrob. Kontinuální diskrétní
výroba je obvykle předmětem tvrdé automatizace a u těchto procesů obvykle dochází
k automatizaci celého procesu najednou. Rozhodování o dílčích projektech automatizace tak u
tohoto typu výroby odpadá. Proto se tato práce bude věnovat zejména dávkové diskrétní výrobě
na Obr 4d).
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a)                                                                            b)

c)                                                                            d)

Obr. 4) Kontinuální vs. dávková a spojitá vs. diskrétní výroba:  a) kontinuální spojitá
výroba, b)  dávková spojitá výroba, c) kontinuální diskrétní výroba, d) dávková

diskrétní výroba [12]

V rámci typologie automatizace pak odborná literatura odděluje 3 typy
automatizovaných výrobních systémů [12]:

· tvrdá automatizace – procesní stanice vykonávají jednoduché dílčí operace, jsou
řazeny s fixní konfigurací, dává ekonomický smysl pouze pro velké série

· programovatelná automatizace – procesní stanice jsou navrženy tak, aby byly
schopny snášet změny pořadí operací a odchylky v konfiguracích, dává
ekonomický smysl pro výrobu v dávkách, variabilita je kompenzována
programovatelností zařízení a vyměnitelností přípravků

· flexibilní automatizace – jedná se o rozšíření programovatelné automatizace,
přičemž systém je schopen vyrábět širokou škálu výrobků při téměř nulovém
času na přetypování zařízení, dává ekonomický smysl i pro kusovou výrobu

U diskrétní dávkové výroby je přitom nejčastěji využívána programovatelná a flexibilní
automatizace. Metodika bude tvořena pro programovatelnou, resp. flexibilní automatizaci
diskrétní dávkové výroby.
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4 REŠERŠE A TVORBA NÁSTROJŮ

4.1 Měření úrovně automatizace
Pokud je cílem podniku zvýšit míru automatizace výrobního systému, je potřebná také
metodika pro její měření. Použití takovéto metodiky je nevyhnutné pro změření dosaženého
výsledku.

V odborné literatuře lze najít několik různých škál hodnotících míru automatizace
výrobního procesu. Některé z těchto škál hodnotí pouze aspekt mechanizace, jiné se snaží o
zkombinování obou aspektů automatizace do jednoho rozměru hodnocení. Jako nejvhodnější
metoda se jeví na základě přebrané rešerše [6] metoda Levels of Automation (LoA), která
hodnotí automatizaci procesu ve dvou rozměrech [6]:

· mechanika a zařízení  – mechanický aspekt
· informace a řízení – kognitivní aspekt

Oba aspekty jsou hodnoceny nezávisle na sobě na škále 1 až 7, přičemž 1 představuje
plně manuální a 7 plně automatizovaný proces. Popis jednotlivých úrovní [6] se nachází v Tab
1) na další straně.

Pro určení úrovně automatizace výrobního procesu podniku je potřebné celkový výrobní
proces rozdělit do přirozených sub-procesů, např. dle pracovišť, na kterých je sub-proces
vykonáván nebo dle technologických postupů. Důvodem je, že v praxi je v případě firem, které
nejsou postaveny na zelené louce, častější automatizace dílčích sub-procesů a vznik
robotizovaných výrobních buněk, než komplexních plně automatizovaných výrobních linek
napříč celým procesem. Každý z identifikovaných sub-procesů je pak hodnocen zvláště, dle
metodiky LoA [6].

Každý ze sub-procesů se skládá z dílčích výrobních úkonů (polohování předmětů,
uchopení, vložení, atd.). Celkové rozdělení výrobního procesu pak znázorňuje Obr 5).

Obr. 5) Rozdělení výrobního procesu na dílčí složky
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Tab 1) Škála hodnocení úrovně automatizace procesu dle metodiky LoA
LoA Mechanika a zařízení Informace a řízení

1 Plně manuální – plně manuální práce,
žádné nářadí není používáno, zdrojem
energie jsou pouze svaly operátora, např.
ohýbání kabelu rukou operátora

Plná autonomie operátora – operátor má
svoje vlastní chápání situace a vytváří si
vlastní plán akcí založený na základě jeho
předešlých zkušeností a znalostí, např.
předešlá pracovní zkušenost operátora

2 Standardizované nářadí – manuální práce
podpořena standardizovaným nářadím,
např. šroubovák

Ponechání rozhodování – operátor
dostává informaci ohledem toho, co je
potřeba udělat a návrh, jak toho dosáhnout,
např. pracovní příkaz

3 Přizpůsobitelné nářadí – manuální práce
podpořena přizpůsobitelným nářadím,
např. nastavitelný klíč

Učení operátora – operátor dostává
informaci o tom, jak má být operace
vykonána, např. checklist, manuál

4 Automatické nářadí – manuální práce
podpořena automatizovaným nářadím,
např. akumulátorový šroubovák

Dotazování operátora – technologie se
dotazuje operátora na způsob vykonání
operace, jestli nastane odchylka od toho,
jak je zařízení nastaveno, např. ověření
před akcí

5 Standardizované zařízení / pracoviště –
automatická práce vykonávaná zařízením
vytvořeným pro specifický výrobní úkol,
např. frézka

Dozorování technologie – technologie si
v případě potřeby vyžádá zásah obsluhy a
naviguje jej k činnosti, kterou je potřeba
vykonat, např. alarm nezavřené dveře

6 Přizpůsobitelné zařízení / pracoviště –
automatická práce vykonávaná zařízením,
které může byt rekonfigurováno na různé
výrobní úkoly, např. CNC obráběcí
centrum

Zasahování technologie – technologie
zasáhne a upraví akci, jestli vznikne
odchylka od normálního stavu procesu,
např. termostat

7 Plně automatický systém – plně
automatická práce, zařízení dokáže samo
řešit a přizpůsobit se všem odchylkám a
problémům, které se objeví, např.
autonomní systém

Plně automatický systém – všechny
informace a řízení je zabezpečeno
technologií, operátor není vůbec potřebný
pro chod technologie, např. autonomní
systém

Problémem je, že každý z dílčích úkonů může mít rozdílnou úroveň automatizace. Za
těchto okolností není vhodné ohodnotit dílčí sub-proces a pak následně celkový výrobní proces
pouze jednou hodnotou ale spíše jej popsat pomocí rozložení hodnocení dílčích složek.

4.1.1 Vyhodnocení výsledků dle LoA
Metodika LoA nemá žádné doporučení pro stanovení úrovně automatizace výrobního procesu
jako celku a stejně tak hodnocení sub-procesu pouze jednou hodnotou lze označit za hrubé.
V tomto případě lze navrhnout, že hierarchicky nadřazená úroveň je hodnocena na základě
dílčího hodnocení složek, ze kterých se skládá.

V případě hodnocení úrovně sub-procesu je potřeba jej rozdělit na dílčí úkony, tyto
úkony samostatně ohodnotit a následně ohodnotit sub-proces jako aritmetický průměr dílčích
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hodnocení. Zde se nabízí také použití váženého průměru, přičemž váhou by mohla být doba
trvání dílčího úkonu. Z pohledu náročnosti na automatizaci procesu však časové trvání nehraje
rozhodující úlohu, proto je zvolen nevážený průměr.

Rozhodující však není pouze průměrná úroveň, ale také konzistentnost úrovně
automatizace dílčích úkonů procesu – rozložení úrovní dílčích úkonů procesu. Příklad
vizualizace takového hodnocení krabicovým grafem je zobrazen na Obr 6).

Obr. 6) Hodnocení úrovně automatizace sub-procesu

Zohledňování pouze průměrné hodnoty může být zavádějící, nakolik můžou existovat
dva procesy se stejnou úrovní automatizace např. 4,5, avšak s různým rozložením. U procesu 1
to může platit napříč všemi úkony a u procesu 2 to může být výsledek kombinace vysoce
automatizovaných úkonů (LoA = 6) se značnou mírou převážně manuálních úkonů (LoA = 1
až 3).

Pokud je průměrná úroveň automatizace vysoká, ale jsou v procesu manuální úkony,
člověk může do systému vnášet odchylky, které ve výsledku způsobí nestabilitu systému jako
celku. Jestli je cílem podniku zvýšit míru automatizace, měl by podniknout takové kroky, aby
byla zvýšena průměrná úroveň automatizace ale také, aby byl co nejvíce zmenšen rozdíl mezi
úrovněmi jednotlivých úkonů napříč procesem.

4.1.2 Zvyšování míry automatizace
Automatizace je dnes často prezentována jako všelék na problémy s nízkou produktivitou práce
nebo kvalitou. Vzniká tak riziko přílišného lpění managementu na zvyšování míry automatizace
i za hranici proveditelnosti. Takový přístup může vést až ke kontraproduktivnímu výsledku.
Z praxe jsou známé příklady, kdy přílišná automatizace způsobila neschopnost firmy pružně se
přizpůsobit požadavkům zákazníka nebo dokonce pokles produktivity [7]. Tento efekt lze
popsat pomocí Obr 7).

Nedostatečná míra automatizace je doprovázena nízkou produktivitou, kvalitou a
ergonomií, na druhé straně vyžaduje jen nízké investiční náklady, náklady na údržbu a
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kompetence lidských zdrojů [7]. Naopak, přílišná míra automatizace vede k nižší flexibilitě,
produktivitě a problémy s dobou dodání a vyžaduje vysoké investiční náklady a náklady na
údržbu. Výhodou je teoretické zvýšení kapacity a kvality, avšak kvůli provozním problémům
tyto výhody často nelze využít [7].

Obr. 7) Vztah konkurenceschopnosti a míry automatizace [7]

Cílem podniku by tedy nemělo být zvyšování míry automatizace za každou cenu, ale
najít vhodnou míru automatizace, vzhledem k povaze výrobního procesu. Odborná literatura
doporučuje stanovit relevantní maximum a relevantní minimum míry automatizace pro
jednotlivé sub-procesy, na základě empirie [6].

· relevantní maximum – realizovatelné technické řešení, při kterém investiční a
servisní náklady nepřevýší hodnotu přínosu automatizace, investiční náklady
rostou s růstem míry automatizace velmi rychle, vyšší úroveň než relevantní
může vést ke ztrátě flexibility a stability technologie

· relevantní minimum – technické řešení, kdy jsou tempo práce a náklady
akceptovatelné bez toho, aby bylo poškozováno životní prostředí nebo lidé
zapojení do procesu

Stanovení limitů je důležité zejména proto, že tento interval vymezí realistický prostor
automatizace a tedy i meze pro nastavení cíle podniku. Tento prostor se nazývá také čtverec
možného zlepšení [11]. Aktuální úroveň automatizace procesu i dosažitelný prostor lze
vizualizovat dle Obr X).

a)                                                                      b)

Obr. 8) a) vizualizace LoA procesu a prostoru pro zlepšení, b) vizualizace LoA úkonů
procesu [11]
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Stanovení prostoru pro zlepšení by mělo být učiněno na základě studií proveditelnosti.
Míry automatizace vyšší nebo nižší od vymezeného intervalu jsou nerealistické buďto
technicky nebo z pohledu investičních nákladů [6].

4.2 Vhodnost konstrukce výrobku
Častým problémem projektů automatizace je, že dizajn výrobků a z toho vyplývající
technologický postup je uzpůsoben pro lidskou práci. Dizajn výrobků pro manuální montáž
bere v potaz schopnosti člověka přizpůsobit se neočekávaným problémům, využívat kombinace
smyslů, přidržovat několik součástí zároveň apod. [12]. Automatizace výroby takového dizajnu
může vést k technicky velmi složitým a nestabilním řešením.

Odborná literatura formuluje několik zásad tvorby dizajnu pro automatizaci [12] [14],
jejich výčet a základní popis je následovný:

· minimalizace počtu různých součástí sestavy – snížení počtu součástí lze docílit
kombinováním funkcí do jedné součásti, často náhrada několika elementárních
geometrií za jednu složitější

· sestava má základovou součást – do základové součásti jsou postupně vkládány
další součásti sestavy, základovou součást lze stabilně připevnit na vodorovnou
podložku

· sestava obsahuje zkosení a zúžení – pro snadné vkládání dílců je potřebné
eliminovat ostré hrany, které v případě malých odchylek polohování nebo
tolerancí rozměrů zabrání úspěšné montáži

· eliminace děr a drážek způsobujících zapletení stejných součástí – zmenšení a
změna tvaru děr a drážek sníží pravděpodobnost zamotání v podavačích

· součásti jsou symetrické – vede k zjednodušení procesu orientace součástí a tím
pádem k snížení nákladů na podavače

· přidání výrazné asymetrie – pokud nelze vytvořit součást symetrickou, je vhodné
dát ji výraznou asymetrii tak, aby tvořila výrazný prvek pro orientaci součásti

· eliminace časově náročných metod spojování – použití západkových spojů (snap
fits) namísto šroubových a nýtovaných spojů, použití lisování namísto pájení a
svařování

· minimalizace potřeby držení několika součástí najednou – automatizovaná
montáž vždy pouze jedné součásti na stanici je jednodušší než současné držení
a spojování několika součástí najednou

· omezení potřebných směrů přístupu – ideální je možnost montáže všech součástí
ze shora, je potřeba minimalizovat počet směrů, kterými jsou montovány nové
součásti k podsestavě

· požadavek na vysokou kvalitu dodávaných součástí – defekty dodávaných
součástí způsobují selhání podavačů materiálu a tím i snížení využití technologie

Výše uvedená doporučení jsou spíše obecná a nekonkrétní. Tím pádem můžou být pro
podnik relativně těžko uchopitelná. Pro kvantifikaci vhodnosti dizajnu výrobku pro manuální
montáž existují metody DFA (Design for Assembly) a DFM (Design for Manufacturing).
Obdobou těchto dvou metod pro automatickou montáž je metoda DFA2, neboli DFAA (Design
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for Automatic Assembly) [15]. Následující podkapitola popisuje a doplňuje výše popsaná
doporučení.

4.2.1 Metoda DFA2
Pro vyhodnocení vhodnosti dizajnu výrobku pro automatickou montáž je účelné využít metodu,
která dokáže tuto vhodnost kvantifikovat a zároveň říct, jak daleko je současný dizajn od
ideálního pro automatizaci. Metoda DFA2 hodnotí dizajn jak celkové sestavy, tak jednotlivých
součástí. Celková sestava je hodnocena v 9 kritériích, jednotlivé součásti jsou hodnoceny v 18
kritériích [15].

Každé z kritérií je hodnoceno na 3 úrovňové škále [15]:

· 9 bodů – nejlepší řešení z pohledu automatizace
· 3 body – řešení je z pohledu automatizace přijatelné, avšak ne zcela ideální
· 1 bod – nežádoucí řešení z pohledu automatizace, je potřeba změny dizajnu

Hodnocení dizajnu spočívá v samostatném ohodnocení každého z kritérií u každé
součásti a také sestavy. Na konci tohoto procesu je vyhodnocen DFA2 index pro každou ze
součástí a pro sestavu jako celek. Hodnota DFA2 indexu se vypočítá dle vzorce [15] níže (1).

(1) 2  [%] = č  ů é  
á í á í ó

∗ 100

Ideální stav z pohledu automatizace je hodnota DFA2 indexu rovna 100%. Naopak,
teoreticky nejhorší možné hodnocení dle metodiky je 11%. Dále je nutno poznamenat, že se
jedná pouze o kvantifikaci jinak kvalitativních kritérií [15].

Metodika DFA2 dále neurčuje, jaká minimální kritická hodnota indexu je potřebná pro
možnost zavedení automatizace. Lze pouze říct, že čím blíže je hodnota DFA2 indexu k 100
%, tím méně komplikované technické řešení je potřeba. Z toho vyplývá vyšší pravděpodobnost
technické proveditelnosti, vyšší spolehlivosti systému a také celkově levnějšího řešení.

Návrh úpravy metodiky DFA2 – vyhodnocení výsledků

Obdobně jako u hodnocení úrovně automatizace, je potřeba vyhodnotit také rozložení
dílčích hodnocení. Navzdory vysokému průměrnému hodnocení můžou existovat kritéria, která
automatizaci znemožní. Za těchto okolností platí, že celek je tak silný jak jeho nejslabší článek.

V rámci hodnocení dizajnu metodikou DFA2 tak lze doporučit také vizualizaci dílčích
hodnocení v kontextu DFA2 indexu, dle Obr 9).
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Obr. 9) Návrh vizualizace hodnocení dizajnu dle DFA2

V rámci aktivit vedoucích ke zlepšení dizajnu by se tak měla firma orientovat primárně
na odstranění nejslabších článků, které ohrožují proveditelnost automatizace – kritérií
hodnocených 1 bodem. Sekundárním cílem by pak mělo být zvyšování průměrné úrovně,
reprezentované DFA2 indexem. Postupné zlepšování dizajnu dle této logiky je zobrazeno na
Obr 9).

Hodnocení na úrovni sestavy

V prvním kroku je provedeno hodnocení sestavy výrobku, resp. podsestavy jako celku.
Hodnocení je provedeno na základě 9 kritérií. Relevantní kritéria dle DFA2 a vysvětlení jejich
vazeb na automatizaci, jsou [15]:

1) počet součástí – je žádoucí co nejnižší počet součástí a jejich variant, spájení
funkcionalit do jedné součásti, eliminaci spojového materiálu lze dosáhnou
integrací západek do funkčních součástí

o ekonomické dopady: zvýšené náklady na nákup složitějších součástí vs.
snížení nákladu na vývoj a pořízení speciálních nástrojů, podavačů
součástí, speciálních koncových efektorů

2) počet unikátních součástí – je žádoucí co nejnižší počet unikátních součástí,
např. sjednocení spojovacího materiálu, používání standardizovaných součástí

o ekonomické dopady: vyšší náklady vývoj kvůli omezení použitelných
součástí vs. snížení nákladů na vývoj a pořízení zakázkového vybavení,
možnost použít standardizované vybavení

3) základová součást – je žádoucí, aby měla sestava základovou součást, do které
jsou postupně vkládány další součásti, základová součást funguje jako přípravek
pro montáž dalších součástí

o ekonomické dopady: vyšší náklady na vývoj a pořízení základové
součástí vs. snížení nákladů na pořízení montážních přípravků
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4) dizajn základové součásti – je žádoucí, aby bylo možné zafixovat, uchopit a
přesouvat základovou součást bez nutnosti změny její orientace, měla by
obsahovat prvky pro co nejjednodušší upevnění na horizontální podložku,
nutnost základovou součást otáčet vede k riziku vypadnutí již namontovaných
součástí a nutnosti přizpůsobení montážního přípravku na jiný uchopovaný tvar

o ekonomické dopady: vyšší náklady na vývoj a pořízení kvůli speciálním
konstrukčním prvkům vs. snížení nákladů na fixační a uchopovací
přípravky, eliminace operace polohování

5) směry montáže – je žádoucí provádět montáž vkládáním součástí pouze
v jednom směru, ideálně ze shora dolů

o ekonomické dopady: eliminace operací polohování základové součásti
snížení nároků na potřebné stupně volnosti montážního zařízení

6) paralelní operace – je žádoucí vykonávat co nejvíce montážních úkonů
najednou, vede to ke snížení počtu vyráběných podsestav a tím pádem k nižším
nárokům na procesy manipulace s materiálem

o ekonomické dopady: zkrácení průběžné doby výroby, snížení objemu
rozpracované výroby, snížení počtu meziskladů a zásobníků

7) řetězec tolerancí – je žádoucí zabezpečit uchopovací rozměry v mezích
tolerancí, v případě řetězů tolerancí může dojít k jejich nasčítání a vzniku
relativně velké odchylky, uchopovací mechanismus nastaven na fixní rozměr
nebude schopen součást/sestavu uchopit

o ekonomické dopady: nutnost použití dražšího adaptivního uchopovacího
efektoru nebo jednoduššího mechanismu, riziko nestability systému

8) demontáž – je žádoucí lehce rozebíratelná montáž bez negativních dopadů na
člověka a životní prostředí, důležitý aspekt v případě údržby nebo výměny
komponenty

9) balení – je žádoucí aby bylo možné jeden nebo více kusů sestavy zabalit tak, aby
zabírali co nejméně místa

Metoda DFA2 definuje pro každé z kritérií (s výjimkou demontáž a balení) legendu pro
podporu bodování (1, 3 , 9 bodů). Tyto pomocné legendy lze najít v původním odborném zdroji
[15].

Hodnocení na úrovni součásti

Ve druhém kroku jsou hodnoceny všechny součásti sestavy výrobku. Hodnocení je
provedeno na základě 18 kritérií. Relevantní kritéria dle DFA2 a vysvětlení jejich vazeb na
automatizaci, jsou [15]:

1) nutnost montáže – je žádoucí součást odstranit nebo integrovat do jiné součásti,
pokud není potřeba, aby se součást pohybovala, pokud součást musí být vyrobena
z jiného materiálu než okolní součásti nebo musí být od nich izolována, pokud musí
být oddělena od okolních součástí, aby byla možná montáž resp. demontáž

2) zmetkovitost – je žádoucí co nejnižší zmetkovitost součástí podávaných do
automatizovaného systému, tyto součásti můžou zapříčiňovat neplánované prostoje
zařízení, stejné nároky platí jak pro nakupované součásti, tak pro polotovary
vyráběné interně
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3) orientace – je žádoucí co nejnižší potřeba orientace součásti nebo samo orientace
součásti v podavačích, lze dosáhnout tím, že součásti jsou orientovány již při dodání
od dodavatele, např. na přípravcích nebo v páskách, orientaci v zásobnících lze
zefektivnit vhodným využitím tvaru a těžiště součásti

4) odolnost – je žádoucí co nejvyšší odolnost součásti proti mechanickému poškození,
během manipulace s materiálem a podávání součásti do systému může dojít jeho
poškození, vyšší odolnost součásti sníží riziko selhání

5) zaháknutí – je žádoucí aby měli součásti takové prvky, které zabrání jejich zaplétání
a zahákování mezi sebou do shluků, toho lze dosáhnout zmenšením otvorů a změnou
jejich tvaru dle Obr X) nebo vyhnutí se lepivým materiálům a materiálům se
zbytkovým magnetizmem, součásti lze také dodávat např. v páskách tak, aby
k zaplétání nedocházelo

Obr. 10) Příklad eliminace problémů se zahákováním součástí [15]

6) umístění těžiště – je žádoucí umístit těžiště součásti excentricky nebo do jiného
speciálního místa součásti a zároveň tak, aby jeho poloha vytvářela stabilní
pokojový stav dle Obr X), poloha těžiště pak výrazně zjednoduší proces orientace a
podávání součásti do systému

Obr. 11) Příklad využití polohy těžiště k orientování součásti [15]

7) tvar – je žádoucí tvar, který podporuje orientaci součásti, toho lze dosáhnout
umístěním výrazných konstrukčních prvků na obrysu součásti, zarážkami proti
přetáčení, konstrukcí symetrických součástí nebo naopak výrazně nesymetrických
tak, aby obsahovali dobře přístupné/viditelné orientační body

8) hmotnost – je žádoucí vyhnout se příliš těžkým a také příliš lehkým součástem,
manipulace s těžkými součástmi vytváří vyšší nároky na tuhost a pevnost
používaných zařízení, naopak u příliš lehkých součástí hrozí nemožnost upustit
součást v důsledku adheze

9) délka – je žádoucí vyhnout se příliš dlouhým a také příliš krátkým součástem,
standardní příslušenství jako podavače, uchopovací hlavice a přípravky jsou
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nevrženou pro nejčastější rozměry součástí, odchylky od standardu vedou k nutnosti
použití specializovaných zařízení a přípravků

10) uchopování – je žádoucí, aby byla uchopovací plocha dobře přístupná v momentu
uchopení a na jedno uchopení bylo možno součást i namontovat do finální polohy,
jestli je součást možné namontovat jen za použití palce a ukazováku jedné ruky, lze
tuto operaci realizovat i s využitím robota, ideální je možnost využití jednoho
uchopovacího nástroje pro několik po sobě montovaných součástí

11) montážní pohyby – je žádoucí používat k montáži součásti jen pohyby jedné ruky,
preferovaně vždy jen jeden z pohybů zároveň, základní montážní pohyby jsou
tlačení, tažení, smykání a rotace, seřazeny od nejrychlejšího po nejpomalejší

12) dosažitelnost – je žádoucí dostatečný prostor kolem součásti pro koncový efektor
provádějící její montáž, případné překážky zpomalují operaci a je nutné složitější
programování

13) vkládání – je žádoucí možnost vložení součásti do rozpracované sestavy bez
překážek a s pomocí vodících prvků navigujících součást do požadované finální
polohy, lze dosáhnout například zkosením dle Obr Xa) nebo vodícími drážkami

14) tolerance – je žádoucí vyhnout se příliš malým montážním tolerancím, vyšší nároky
na přesnost vytváří nároky na použitá zařízení, což vede k zvýšení pořizovacích
nákladů technologie

15) držení montovaných součástí – je žádoucí, aby po umístění součásti do sestavy
držela svou pozici a nebyla nutná žádná asistence pro její udržení dle Obr Xb),
přípravky pro fixaci polohy vedou k navýšení nákladů a snížení spolehlivosti
systému

a)                                                                              b)

Obr. 12) Příklad využití a) zkosení pro zjednodušení vkládání, b) vybrání pro
jednoznačné umístění součásti  [15]

16) metoda spojování – je žádoucí použít co nejméně spojů a když je jejich použití
nutné, mělo by se jednat o spoje využívající stejný spojovací materiál, je potřeba se
vyhnout využívání svařování, pájení a lepení, nakolik tyto procesy jsou těžké pro
řízení

17) spojovací nástroje – je žádoucí použít pro spojování co nejméně nástrojů, ideálně
žádný v případě západkových spojů, nutnost použití šroubováků, pájkovačky, atd.
vede k nutnosti použít zároveň přidržovací přípravek, což zkomplikuje systém

18) kontrola/přizpůsobení – je žádoucí vyhnout se při montáži jakékoliv situaci, kdy je
nutná kontrola stavu součásti a následné přizpůsobení dle zjištěné situace, tento typ
operace je pro automatizaci velmi náročný, pokud nelze vytvořit dizajn jinak, je
potřeba provést přizpůsobení jako samostatnou operaci, ideální je dizajn, kdy
operaci nelze provést jinak než správným způsobem
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Také pro kritéria hodnocení dizajnu součástí metoda DFA2 definuje legendu pro
podporu bodování (1, 3 , 9 bodů). Tyto pomocné legendy lze najít v původním odborném zdroji
[15].

4.3 Vhodnost technologických postupů
Pro posouzení vhodnosti technologických postupů pro automatizaci nebyla rešerší odborných
zdrojů nalezena žádná metodika. Je proto potřebné vytvořit nástroj, který pomocí jednoduchých
pravidel umožní ohodnotit vhodnost technologických postupů pro automatizaci na přiměřené
úrovni detailu.

Jestli je podstatou automatizace výrobních systémů nahrazení člověka při vykonávání
výrobních činností strojním zařízením, pak lze říct, že jestli na trhu existuje zařízení, které
dokáže automatizovat výrobní úkon, pak tento úkon lze automatizovat. Tato úvaha však
zároveň neimplikuje to, že výrobní úkon, pro který na trhu neexistuje zařízení, automatizovat
nelze. Jestli takové zařízení neexistuje, může to znamenat také to, že zařízení pro tuto aplikaci
doposud žádná firma nevyvinula kvůli absenci poptávky.

Důvodů pro absenci poptávky po vývoji zařízení pro automatizaci daného úkonu může
být několik, například:

· nízké objemy výroby pro automatizaci
· zařízení musí být vytvořeno na míru
· absence vize automatizace daného úkonu

U všech tří vyjmenovaných důvodů lze předpokládat, že automatizaci lze provést
v případě vývoje potřebného zařízení. Problémem je, jak oddělit výše uvedené důvody od
objektivních důvodů pro ne-automatizaci daného úkonu. Takovým důvodem může být přílišná
komplexnost úlohy a z toho vyplývající přílišná složitost zařízení vedoucí k častému selhávání
a celkové nestabilitě systému.

Vzhledem ke zvolené úrovni detailnosti analýzy lze navrhnout, že jako kritérium pro
oddělení výše uvedených dvou situací poslouží to, jestli existuje zařízení pro automatizaci
úkonu se stejným principem, ale na jiné aplikaci. Nutno říct, že tohle kritérium je poměrně
měkké a hrozí u něj riziko špatného ohodnocení možnosti automatizace daného úkonu.

Hodnocení vhodnosti procesu pro automatizaci je provedeno na základě rešerše
existujících technických řešení pro automatizaci dílčích úkonů. Pro podporu rešerše je potřebné
znát způsoby automatizace jednotlivých úkonů. V podkapitolách 4.3.2 a 4.3.3 je provedena
rešerše typů výrobních operací a zařízení, které umožňují jejich automatizaci ve výrobním
systému. Jestli je pro automatizaci úkonu potřebný vibrační podavač, je potřebné hledat
dostupné řešení v katalogu firem vyrábějících tyto zařízení.

Ukazatel vhodnosti procesu pro automatizaci lze chápat také jako dostupnost
technických řešení pro automatizaci tohoto procesu.

4.3.1 Výpočet indexu vhodnosti procesu
Obdobně jako u hodnocení vhodnosti konstrukce výrobku pomocí metodiky DFA2 je vhodné
využít 3-úrovňovou škálu hodnocení. Na základě úvahy provedené v předešlé kapitole lze
navrhnout následující hodnotící škálu:
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· 9 bodů – bylo nalezeno konkrétní technické řešení aplikovatelné pro
automatizaci výrobního úkonu

· 3 body – bylo nalezeno technické řešení automatizace technologicky podobného
úkonu, použitého na jiné aplikaci

· 1 bod – nebylo nalezeno žádné technické řešení pro automatizaci daného úkonu

Každý z úkonů celkového sub-procesu je hodnocen individuálně. Na základě dílčích
hodnocení úkonů je následně vypočítána celková vhodnost sub-procesu pro automatizaci. Pro
výpočet celkové vhodnosti procesu lze využít způsob obdobný výpočtu DFA2 indexu a výpočet
proběhne dle vzorce (2).

(2)  ℎ   [%] = č  ů é  
á í á í ó

∗ 100

Stejně jako u hodnocení DFA2, jedná se o kvantifikaci jinak kvalitativního ukazatele.
Může se tedy stát, že i při relativně vysokém celkovém hodnocení můžou existovat úkony, které
automatizaci znemožní.

4.3.2 Výrobní operace
Pro vyhodnocení potenciálu automatizace je tedy potřeba zhodnotit proveditelnost nahrazení
člověka strojem při všech dílčích výrobních činnostech. Obecně lze výrobní činnosti rozdělit
do několika kategorií, a to na zpracovatelské operace, montážní operace, manipulace
s materiálem a skladování, kontrola a testování, koordinace a řízení [12].

Zpracovatelské operace

Z pohledu přidané hodnoty mají tyto operace typicky největší hodnotu pro zákazníka.
Jedná se o operace, které mění stav materiálu z původního na více komplexní, vice se
podobající požadovanému finálnímu stavu materiálu. K změně stavu materiálu je využívaná
mechanická, termální, elektrická nebo chemická energie. Pro zpracovatelské operace je typické,
že je při nich vytvářen odpad [12].

V rámci zpracovatelských operací lze dále odlišit [12]:

· operace tvarování – cílem je dosažení požadovaného geometrického tvaru
součásti, využívá se k tomu mechanická síla, teplo a jiné kombinace zdrojů
energie, dle počátečního stavu materiálu lze tvarovací operace dále rozdělit dle
probíhajících procesů na:

o proces tuhnutí – vstupní materiál je kapalný, je stlačen do dutiny formy,
kde dojde ke ztuhnutí a následnému vyjmutí pevné součásti
§ např. slévání kovů, vstřikování plastů

o proces zhutňování – vstupní materiál je prášek, který je pod vysokým
tlakem zhutňován v dutině formy do požadovaného tvaru
§ např. výroba léčiv, prášková metalurgie

o proces deformace – vstupní materiál je pevný a ohebný, působením tlaku
je formován do požadovaného tvaru
§ např. lisování, ohýbání, válcování

o proces odebírání materiálu – vstupní materiál je pevný, části materiálu
jsou odebírány tak, aby výslední tvar představoval požadovaný výsledek
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§ např. frézování, vrtání, broušení
· operace zlepšování vlastností – cílem je zlepšit mechanické nebo fyzikální

vlastnosti, primárním cílem není změna tvaru součásti
§ např. tepelné zpracování, sintrování

· operace zpracování povrchu – cílem je dosažení změny vlastností povrchu
součásti, lze dále rozdělit na:

o čištění –  mechanické a chemické odstraňování prachu, maziv a jiných
nečistot z povrchu součásti

o povrchové úpravy – úprava mechanických vlastností povrhu součásti
§ např. kuličkování, pískování

o povlakování – aplikace tenké vrstvy materiálu na povrch součásti pro
zlepšení fyzikálních vlastností a ochranu součásti
§ např. CVD, PVD, natírání

Zpracovatelské operace jako takové většinou technicky nelze provádět manuálně,
nakolik je k nim potřeba velké energie, ať už mechanické nebo tepelné, nebo jsou vykonávány
působením speciálního okolí. Člověk poskytuje u těchto operací pouze podporu – manipulace
s materiálem, řízení zařízení, kontrola. Tyto operace mají typicky velký potenciál pro
automatizaci.

Montážní operace

Podstatou montáže je spojení dvou nebo vícero součástí do jedné sestavy [12]. Skládá
se z:

· polohování součástí do potřebné polohy
· zafixování/spojení součástí v této poloze

Provedení spojů může být rozebíratelné nebo nerozebíratelné, přičemž každý typ spoje
vyžaduje jiné nástroje pro provedení a tím pádem i jiný proces [12]:

· rozebíratelné spoje – šroubové spoje
· nerozebíratelné spoje – svařování, pájení, lepení, nýtování, lisování

Automatizace montážních operací je v praxi častá a vyžaduje zejména podporu
v podobě montážních přípravků a speciálně uzpůsobených uchopovacích koncových efektorů
pro manipulaci s montovanými součástmi.

Manipulace s materiálem a skladování

Z pohledu průběžné doby výroby se jedná o v součtu nejdéle trvající činnosti. Tato
kategorie zahrnuje všechny druhy transportu a manipulace s materiálem a také jeho skladování
mezi operacemi [12]:

· vkládání a vybírání – do každého zařízení musí být vložena součást a po
ukončení cyklu vyjmutá, typicky jsou součásti uloženy na paletách nebo v
kontejnerech

· podávání a orientování – každá ze součástí musí být podávána a orientována tak,
aby byla připravena pro odebrání a vložení do stroje
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· polohování – ať už se jedná o montážní nebo zpracovatelskou operaci, součást
je potřebné během ní fixovat v potřebné technologické poloze, dokud se činnost
nedokončí

· přeprava mezi stanicemi – standardizace přepravní jednotky je nutná pro využití
stejné dopravní infrastruktury mezi více než dvěma stanicemi, přesouvaná je
naráz buď jedna součást, nebo dávka několika součástí, dle možností trasování
lze rozlišit:

o fixní trasování – existuje jen 1 sekvence pracovních stanic v pracovním
postupu

o variabilní trasování – sekvence pracovních stanic se liší dle vyráběné
konfigurace, je potřebná možnost měnit posloupnost stanic

· mezioperační skladování – v diskrétní výrobě je pro zabezpečení optimálního
využití zařízení nutné vytváření zásobníků materiálu pro vykrývání výkyvů
materiálového toku

Mezioperační kontrola a testování

Činnosti mezioperační kontroly a testování spadají pod agendu řízení kvality.
Mezioperační kontrola sleduje, jestli jsou výsledky mezikroků výrobního procesu v souladu
s požadavky [12]. Její cílem je odhalit jakékoliv defekty v procesu co nejdříve po jejich vzniku
a zabránit tak vzniku větších škod v důsledku pozdějšího zmetkování, kdy bude defektní dílec
součástí větší a hodnotnější sestavy.

Pod testováním se rozumí zejména zkoušení finálního produktu na splnění požadavků
stanovených zákazníkem nebo technickou normou. Testovány jsou funkční specifikace
výrobku jako celku [12].

Koordinace a řízení

Řídící činnost je vykonávána ve dvou úrovních [12]:

· individuální výrobní proces – řízení provozních parametrů výrobního procesu a
cyklů výrobních zařízení

· výrobní systém – plánování lidských a strojních kapacit, řízení zásob a údržby

Řízení na úrovni individuálního procesu jsou relativně jednoduché činnosti pro
automatizaci. Naopak, činnosti spojené s řízením procesů na úrovni výrobního systémů
většinou automatizovat nelze.

Analyzované výrobní činnosti

Jak již bylo zmíněno výše, automatizace procesu spočívá v nahrazování člověka
strojním zařízením při vykonávání dílčích výrobních úkonů. Vzhledem k tomu, že jsou
hodnocené samostatné sub-procesy, lze z analýzy vyloučit činnosti, které se nacházejí na
rozhraní sub-procesů. Mezi tyto činnosti patří přeprava mezi stanicemi a mezioperační
skladování. Také koordinace a řízení na úrovni výrobního systému lze pro analýzy sub-procesů
vyloučit.

Ostatní uvedené činnosti se v každém sub-procesu nacházejí a je potřebné pro ně najít
zařízení, které je budou schopny provádět.
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4.3.3 Prvky automatizovaného systému
Jako prvky automatizovaného systému jsou myšlena zařízení, která provádí dílčí činnosti
automatizovaně, bez zásahu člověka. V následujícím textu jsou popsány příklady zařízení, která
představují nositele automatizace ve výrobních systémech. Zároveň platí, že má význam
zabývat se pouze těmi zařízeními, které musí firma v případě automatizace výrobního systému
nově pořídit, resp. integrovat do celkového systému.

Zpracovatelské operace

Činnosti, které spadají pod zpracovatelské operace, představují např. operace stříhání,
obrábění nebo tepelného zpracování. Jak již bylo zmíněno výše, tyto operace typicky vůbec
nelze vykonávat bez strojního zařízení, protože je pro jejich vykonání potřebné velké množství
mechanické, tepelné nebo jiné energie. Jestli podnik automatizuje tento typ činnosti, nemusí
podnik vynaložit náklady na pořízení technologie ale pouze na jejich integraci do systému. Při
ověřování vhodnosti procesu pro automatizaci je proto potřebné hledat příklady, kdy je dané
zařízení integrováno do automatizovaného systému.

Jiným případem zpracovatelských operací můžou být např. vrtání děr nebo broušení
povrchu pomocí ručního nářadí. Tento typ zpracovatelské operace lze realizovat pomocí
průmyslového robotu a speciálního koncového efektoru.

Montážní operace

K provedení montáže je potřeba zejména uchopit součást, umístit ji do sestavy a provést
spojení. K uchopování součásti slouží uchopovací čelisti. Pro ověření možnosti uchopení je
vhodné provést rešerši výrobců, např. výrobci FESTO nebo Schunk nabízí širokou paletu
uchopovacích čelistí dle Obr 13).

a)                                         b)                                       c)

Obr. 13) Příklady uchopovacích nástrojů a) čelist pro uchopování rotačních součásti, b)
nástroj pro uchopování děr, c) nástroj pro magnetické uchopování [21]

K umisťování součástí do sestavy lze využít průmyslový robot. S ohledem na složitost
úkonu a z toho vyplývají potřebu stupňů volnosti robota lze volit z několika typů. Při výběru
robota je potřeba také zohlednit nosnost a přesnost zařízení. Pro rešerši dostupných řešení je
možné využít např. katalog výrobce ABB, příklady uvádí Obr 14).
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a)                                       b)                                             c)

Obr. 14) Příklady průmyslových robotů a) 6-ti osí robot, b) robot typu SCARA, c) robot
s paralelní kinematikou [22]

Ke spojování součástí lze využít specializované koncové efektory pro nýtování,
šroubování, svařování nebo lepení. Tyto řešení lze opět najít rešerší katalogů výrobců
koncových efektorů.

Manipulace s materiálem

K činnosti vkládání a odebírání materiálu ze stroje je potřebný nástroj pro uchopení a
zařízení pro vykonání pohybu. K tomu lze využít stejného vybavení jako pro automatizaci
montážních činností – uchopovacích nástrojů a průmyslových robotů.

Podávání a orientování součásti lze v automatizovaném systému provést různými typy
automatických podavačů (pro menší a odolné součásti) nebo speciálních palet (pro větší a
křehké součásti) [20]. Příklady automatických podavačů materiálu znázorňuje Obr. 15).

              a)                                                      b)                                        c)

Obr. 15) Automatické podavače materiálu a) vibrační zásobník, b) schodový zásobník,
c) lineární zásobník [23]

Smyslem podavačů materiálu je také orientace součásti do polohy, ve které ji lze uchopit
a provést přímou montáž nebo vložení součásti do stroje ke zpracování.

Při manuální montáži nebo používání ručního nářadí je během provádění činnosti
součást polohována rukou operátora. V případě automatizovaného procesu je potřebné  součást
polohovat prostřednictvím polohovacích přípravků. Tyto přípravky můžou být umístěny např.
uvnitř stroje pro zpracování nebo můžou uchopovat součásti vkládány robotem do sestavy [20].
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Mezioperační kontrola a testování

K provedení mezioperační kontroly jsou potřebné speciální měřící zařízení nebo jen
jednoduchá senzorika, např. pro měření rozměrů nebo kontrolu přítomnosti součásti
v požadované poloze. Pokud se jedná o speciální zařízení, pak je situace obdobná jako u
zpracovávatelských zařízení a tyto zařízení je potřebné pouze integrovat do systému.

V případě potřeby kontroly stavu sestavy po zpracování, resp. montáže, lze využít
systémy strojového vidění, které dokáží vyhodnotit přítomnost a správnou polohu součástí
v sestavě [20].

Koordinace a řízení

Z pohledu ověření proveditelnosti automatizace je činnost řízení výrobního procesu
nejjednodušším případem. Obecně lze říct, že můžou nastat 2 situace. Za první lze řízení
procesu algoritmizovat pevným programem nebo lze proces řídit regulační smyčkou. Oba
případy lze velice spolehlivě automatizovat [24].

V Tab. 2) je souhrn druhů výrobních činností a zařízení a vybavení potřebných pro
automatizaci procesu.

Tab 2) Druhy výrobních činností a zařízení a vybavení pro automatizaci
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ZPRACOVATELSKÉ
OPERACE ZPR X X X

MONTÁŽ –
UMÍSŤOVÁNÍ

MNT-
UMÍSŤ X X

MONTÁŽ - SPOJOVÁNÍ MNT-SPOJ X X

MANIPULACE –
VKLÁDÁNÍ A
ODEBÍRÁNÍ

MAN-
INOUT X X

MANIPULACE –
PODÁVÁNÍ A

ORIENTOVÁNÍ

MAN-
PODAORI

X X

MANIPULACE -
POLOHOVÁNÍ

MAN-POL X

MEZIOPERAČNÍ
KONTROLA A
TESTOVÁNÍ

KONT-TEST X X

4.4 Technická proveditelnost automatizace
Pro zhodnocení celkové technické proveditelnosti nebyl nalezen během studia odborné
literatury žádný vhodný nástroj. Bylo proto navrženo zohlednit vhodnost konstrukce výrobku
a také vhodnost technologických postupů pro automatizaci.
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Obě hodnocení zkoumají automatizaci z jiného úhlu pohledu a lze říct, že pro dobrou
proveditelnost je potřeba dosáhnout dostatečného hodnocení v obou případech. Například
konstrukce výrobků může dosahovat vynikajících hodnot, avšak jestli neexistuje technické
řešení pro automatizaci dílčího úkonu zpracování operace, celková technická proveditelnost je
nízká. Naopak, jestli existují spolehlivá technická řešení automatizace dílčích úkonů, avšak
součásti výrobku nelze uchopit nebo podávat do systému, celková technická proveditelnost je
opět nízká.

Celková technická proveditelnost by měla být na základě této úvahy určena jako
kombinace vhodnosti konstrukce výrobku a vhodnosti technologického procesu pro
automatizaci. Jako grafický výstup lze pro zobrazení technické proveditelnosti využít bodový
graf, kde na ose X je hodnocení vhodnosti konstrukce a na ose Y je hodnocení vhodnosti
procesu, dle Obr 16).

Obr. 16) Grafické znázornění technické proveditelnosti automatizace

4.4.1 Celková technická proveditelnost
Jak již bylo zmíněno výše, celková technická proveditelnost by měla být určitelná na základě
kombinace dílčích hodnocení vhodnosti procesu a konstrukce pro automatizaci. Tuto hodnotu
lze určit několika způsoby výpočtu, zobrazenými v Tab 3).

Tab 3) Možné způsoby výpočtu celkové technické proveditelnosti (TP)

Způsob výpočtu Vzorec výpočtu

Součin = ℎ   ý ∗ ℎ  ℎ éℎ  

Průměr =
ℎ   ý + ℎ  ℎ éℎ  

2

Minimum = ( ℎ   ý ; ℎ  ℎ éℎ  )
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Izokřivky představující hodnotu celkové technické proveditelnosti na úrovni 66% pro
jednotlivé způsoby výpočtu jsou na Obr 17).

Obr. 17) Modelování způsobů výpočtu technické proveditelnosti pomocí izokřivek

Z Obr 17) je patrné, že výpočet pomocí součinu je nejpřísnější, naopak výpočet pomocí
průměru je nejméně přísný. Výpočet pomocí průměru hledí na vhodnost konstrukce i vhodnost
procesu jako na dokonalé substituty. To by znamenalo, že nedostatky ve vhodnosti konstrukce
lze vynahradit vysokou vhodností procesu. Lze však předpokládat, že může postačovat jen
jedno kritérium konstrukce výrobku, které celkem znemožní automatizaci. Vhodnost
konstrukce a vhodnost procesu tak nelze považovat za dokonalé substituty a výpočet přes
průměr lze vyloučit z výběru, nakolik může dávat falešně optimistickou informaci o technické
proveditelnosti.

Na druhé straně, výpočet technické proveditelnosti způsobem minima považuje dvě
komponenty proveditelnosti za dokonalé komplementy. U tohoto výpočtu se uplatňuje efekt
nejslabšího článku. Lze však předpokládat, že jestli existují dvě varianty se stejnou vhodností
konstrukce 66%, zatímco u první varianty je vhodnost procesu 98% a u druhé 80%, druhá
varianta by měla mít horší celkovou proveditelnost. Výpočet pomocí funkce minima však tento
efekt nezohledňuje. Proto lze tento způsob výpočtu také vyloučit z výběru.

U výpočtu pomocí součinu platí, že celková proveditelnost nemůže být větší než
nejmenší dílčí hodnocení a nedostatky konstrukce nemůžou být vyrovnány velmi dobrou
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vhodností procesu. Zároveň nižší vhodnost procesu při zachování vhodnosti konstrukce sníží
celkovou proveditelnost. Všechny tyto vlastnosti jsou žádoucí.

Na základě provedených úvah bude celková technická proveditelnost vypočítána dle
následujícího vztahu (3):
(3) = ℎ   ý ∗ ℎ  ℎ éℎ  

V dalším kroku je potřebné určit, jak interpretovat dosažené hodnoty technické
proveditelnosti.

4.4.2 Interpretace hodnot proveditelnosti
U obou dílčích hodnocení (vhodnost konstrukce výrobku a vhodnost technologických procesů)
je hodnocení provedeno na škále:

· velmi dobré řešení pro automatizaci (9 bodů)
· akceptovatelné řešení, ale ne ideální (3 body)
· nevhodné řešení pro automatizaci (1 body)

Ze škály hodnocení vyplývá, že ideální stav je 100 % a nejhorší možný stav je 11 %. Na
základě interpretace hodnotící škály lze dále identifikovat jako pomyslnou hranici
proveditelnosti hodnotu 33 %. Tato hodnota zodpovídá průměrnému hodnocení 3 body a tedy
hodnocení, kdy je konstrukce nebo proces z pohledu automatizace akceptovatelný, avšak ne
ideální. Z pohledu hodnocení proveditelnosti je pak ještě účelné oddělit stav, který se blíží
ideálu a stav, který je sice proveditelný, avšak lze u něj počítat s problémy. Pro oddělení těchto
dvou stavů se nabízí hodnota proveditelnosti 66%. Tato hodnota reprezentuje situaci, kdy je
polovina dílčích procesů nebo kritérií DFA2 hodnocena 9 body a polovina 3 body.

Pro formulaci dalších kroků na cestě k automatizaci procesu je potřebné umět dosažené
hodnoty proveditelnosti interpretovat. Je potřebné vyvodit z výsledků jasný závěr o tom, jestli
automatizace je, nebo není proveditelná a za jakých podmínek.

Na základě výše popsané úvahy a teoreticky dosažitelnému maximu a minimu technické
proveditelnosti lze identifikovat 4 intervaly proveditelnosti s různou interpretací:

I. 66 % - 100 % - automatizace procesu je dobře proveditelná
II. 33 % - 66 % - automatizace procesu je proveditelná, avšak lze očekávat vznik

problémů a z toho vyplývající navýšení nákladů na realizaci a možnou
nestabilitu technického řešení

III. 11 % - 33 % - automatizace procesu není proveditelná bez významné změny
koncepce a principů designu a z toho vyplývajících použitých technologických
procesů

IV. 1,2 % - 11 % - automatizace procesu není proveditelná

Výše definované intervaly jsou graficky znázorněné na Obr 18), pomocí izokřivek.
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Obr. 18) Intervaly technické proveditelnosti automatizace

Technickou proveditelnost každého ze sub-procesů lze interpretovat odečítáním z
bodového grafu na Obr 18).

4.5 Přínosy automatizace
Hlavním důvodem automatizace výrobních procesů jsou nepopíratelně finanční přínosy z ní
vyplývající. Nejčastějšími důvody pro zavádění automatizace jsou [12]:

· nárůst produktivity práce
· snížení mzdových nákladů
· potlačení efektu nedostatku lidí na trhu práce
· eliminace rutinních manuálních činností
· zvýšení bezpečnosti pracovníků
· zvýšení kvality výroby
· zkrácení průběžné doby výroby
· vykonání činností, kterou nelze vykonat manuálně
· vyhnutí se nákladům neautomatizování

Z výčtu důvodů pro automatizaci jsou rozhodující zejména důvody přímo proměnitelné
na finanční úspory. Další důvody chrání pracovníka před nebezpečnou a nezajímavou prací a
podnik před neschopností naplnit zákaznické požadavky. Osobitou kategorií je důvod vyhnutí
se nákladům neautomatizace. Tento důvod lze chápat vícero způsoby. Jedním z nich je situace,
kdy by automatizace přinesla konkurenční výhodu, avšak tím, že podnik své procesy
neautomatizuje, tuto výhodu nezíská. Jiným vysvětlením je možnost získání měkkých přínosů,
jako jsou image společnosti nebo spokojenost pracovníků.



46

Finanční přínosy

Z pohledu hodnocení ekonomické proveditelnosti jsou rozhodující finanční přínosy
automatizace procesu. Z výše uvedených  se jedná zejména o snížení mzdových nákladů a
snížení nákladů nekvality. Z dalších typických přínosů lze do této kategorie zařadit nárůst
produktivity práce a zkrácení průběžné doby výroby.

Pro hodnocení nárůstu produktivity je důležité, čím je zapříčiněn. Jestli pouhým
snížením počtu výrobních dělníků pak jsou nárůst produktivity a snížení mzdových nákladů
dvěma stranami té samé mince. Jako samostatnou kategorii úspory lze nárůst produktivity
vyhodnotit, jestli lidské zdroje ve výrobě dokážou za stejné časové období odvést více
normovaného lidského výkonu. Jestli se při automatizaci původně lidské úkony pouze rozdělí
na automatizované a i nadále lidské úkony, pak k tomuto důvodu zvýšení produktivity práce
nedojde. Nárůst produktivity práce proto nebude hodnocen jak samostatná kategorie  úspory a
bude místo něj vyhodnoceno snížení mzdových nákladů.

Zkrácení průběžné doby výroby vede ke zkrácení doby, po kterou jsou ve výrobním
systému vázány finanční zdroje v rozpracované výrobě. Toho lze docílit zejména eliminaci
meziskladů mezi pracovišti. Vzhledem ke zvolenému přístupu, hodnocení sub-procesů, se tento
typ úspory neprojeví, protože zmíněné mezisklady se vždy nacházejí na rozhraní sub-procesů,
a tedy mimo rozsah prováděné analýzy.

V rámci finančních přínosů bude proto hodnoceno pouze snížení mzdových nákladů a
zvýšení kvality produkce.

4.5.1 Snížení mzdových nákladů
Odborné zdroje [16] doporučují výpočet snížení mzdových nákladů přes odhad počtu lidí, kteří
budou v reakci na automatizaci propuštěný, násobený průměrnou roční mzdou výrobního
dělníka. Počet propuštěných lidí je odhadnut na základě počtu lidí na směnu a počtu směn na
den. Tento způsob výpočtu je poměrně hrubý a nekoresponduje se způsobem analýzy procesu.

Vhodnějším způsobem výpočtu bude odhad hodin lidské práce, která bude
automatizována. Po vynásobení odhadu hodin hodinovou sazbou lidské práce je vypočítána
dosažená úspora na snížených mzdových nákladech, dle vzorce (4). Roční odhad hodin, které
budou předmětem automatizace, lze spočítat jako součet doby trvání automatizovaných úkonů,
násobený počtem ročně vyrobených kusů.

(4) íž í ý ℎ á ů = ∑ ∗ ∗
kde:

· tn – doba trvání úkonu n [hod]
· Q – počet opakování úkonu [ks/rok]
· LC – sazba lidské práce [Kč/hod]

4.5.2 Snížení nákladů nekvality
Prostřednictvím automatizace výrobního systému lze zamezit variabilitě, kterou člověk ve
výrobním procesu vytváří. Tato variabilita spočívá za prvé v důsledku přirozené neschopnosti
člověka vykonat dvakrát stejný proces naprosto identicky a za druhé náhodní chybou
v důsledku selhání člověka. Vzniklá variabilita může vést k výrobě neshodného kusu, čím
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vzniká zmetek. Čím vyšší je hodnota zmetkované součásti nebo sestavy, tím vyšší ztráta
podniku vzniká.

Pro vyhodnocení tohoto druhu finančního přínosu je potřebné stanovit, v jaké míře bude
kvalita výroby zvýšena. Rešerší odborných zdrojů nebyla nalezena statistika o průměrném
zvýšení kvality v důsledku automatizace. Lze však použít následující úvahu.

Jestli lze určit příčinu zmetkování součásti nebo sestavy, lze určit i místo vzniku chyby,
která neshodnost výrobku zapříčinila. Jestli lze určit místo vzniku, resp. úkon, který chybu
zapříčinil, pak automatizací tohoto úkonu lze chybu odstranit. U této úvahy je však použitý
předpoklad, že automatizací problémového úkonu dojde k odstranění všech chyb daného druhu.

Výše popsaná úvaha postačí pro odhad finančních úspor vyplývajících ze zvýšení
kvality výroby. Pro jejich vyčíslení je potřebné přiřadit finanční hodnotu zmetků ke každému
z úkonů, kterého chybné provedení vede k výrobě neshodného kusu. Tento výpočet lze popsat
vzorcem (5):

íž í á ů = ∑( ∗ ) (5)
kde:

· Qn – počet neshodných kusů vzniklých chybou úkonem n [ks/rok]
· QCn – hodnota neshodného kusu vzniklého chybou úkonu n [Kč/kus]

4.6 Náklady automatizace
Pravděpodobně největší bariérou zavádění automatizace jsou vysoké náklady, které snižují
ekonomickou proveditelnost. Rešerší odborní literatury bylo nalezeno několik zdrojů
odhadujících náklady na automatizaci. Kombinací těchto zdrojů lze vytvořit nástroj pro odhad
celkových nákladů automatizace. Je však nutno poznamenat, že se jedná pouze o hrubé odhady
na základě odhadu použitého vybavení, průměrných cen vybavení a průměrných nákladech na
obsluhu a údržbu. Dle odborného zdroje je však potřebné počítat při hrubém odhadů nákladů
s možnou chybou až do 50 % [16]. To je potřebné vzít v úvahu při hodnocení ekonomické
proveditelnosti

Dle provedené rešerše odborných zdrojů lze identifikovat následovné hlavní druhy
nákladů automatizace [16]:

· pořízení zařízení a vybavení
· obsluha a provozní náklady technologie
· preventivní údržba a výměna dílů

4.6.1 Pořízení technologie a vybavení
Hlavní kategorií nákladů automatizace jsou pořizovací náklady zařízení a vybavení. Výrobci
zařízení na svých stránkách nezveřejňují pořizovací náklady svých výrobků. Rešerší odborných
zdrojů byl nalezen odhad dílčích částí automatizovaného výrobního systému [14]. Tyto náklady
jsou v Tab 4). Nakolik se jedná o odborný zdroj z roku 2005, tyto náklady byly přepočítány na
základě vývoje cen průmyslových robotů [19] a aktuálního kurzu mezi dolarem a českou
korunou (23,02 Kč/USD):

Tab 4) Průměrné pořizovací náklady dílčích částí automatizovaného systému [14]
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Č. Název zařízení a vybavení Pořizovací náklady

1 Průmyslový robot, senzorika, řízení a integrace 1 644 300 Kč/robota

2 Upínací přípravek 82 200 Kč/přípravek

3 Standardní uchopovací čelist 82 200 Kč/čelist

4 Speciální koncový efektor 164 400 Kč/efektor

5 Zásobníky, palety, atd. 16 400 Kč/součást

6 Speciální podavače 82 200 Kč/podavač

7 Manuální stanice a podávací dráhy 82 200 Kč/stanici

8 Integrace existujícího zařízení 12% pořizovací ceny

9 Stanice vizuální kontroly 300 000 Kč/stanici

Celkové pořizovací náklady jsou vypočítány dle typu a počtu zařízení použitých
v automatizovaném výrobním systému. Tento výpočet proběhne dle vzorce (6).
(6) é ř í á = ∑( ∗ )

kde,

· Qj – počet zařízení druhu n použitých v automatizovaném systému [ks]
· ICj – pořizovací náklady na zařízení druhu n [Kč/ks]

4.6.2 Obsluha a provozní náklady
Automatizace procesu na jedné straně sníží mzdové náklady dělníků vykonávajících výrobní
úkony, na druhé straně je nutné tuto technologii spravovat a obsluhovat. Většina odborných
zdrojů tento druh nákladů zanedbává. Lze však očekávat, že náklady na obsluhu budou
představovat přibližně 10 % z původních mzdových nákladů [16]. Z toho vyplývá, že náklady
na obsluhu technologie lze vypočítat vzorcem (7).
(7) á  ℎ  ℎ = 0,1 ∗ ∑ ∗ ∗

kde:

· tn – doba trvání automatizovaného úkonu n [hod]
· Q – počet opakování úkonu [ks/rok]
· LC – sazba lidské práce [Kč/hod]

Z této empirie lze odvodit, že původní objem práce má vliv na komplexitu
automatizované technologie a z toho vyplývající nároky na její obsluhu a správu.

Protože technologická zařízení spotřebovávají elektrickou energii, vytváří také provozní
náklady. Pro stanovení celkové spotřeby energie by bylo potřebné znát příkon všech zařízení
zapojených do systému. Ve fázi posuzování proveditelnosti není možné zjistit tuto informaci a
odborní zdroj proto doporučuje použít hodnotu 17,25 Kč/hodinu provozu průmyslového robota,
včetně periferií [18].
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4.6.3 Preventivní údržba a výměna dílů
Dle empirických dat lze předpokládat životnost automatizovaného výrobního celku přibližně 8
– 10 let do potřeby kompletní repase zařízení [16]. V 8 letech následujících po pořízení
technologie lze očekávat následující náklady na preventivní údržbu a náhradní díly [16]:

· 1 – 4 roky – preventivní údržba, 0,2 % z pořizovací ceny technologie ročně
· 4-tý rok – náhrada dílů, 2 % z pořizovací ceny technologie
· 5 – 8 let – preventivní údržba, 0,2 % z pořizovací ceny technologie ročně
· 8-mý rok – repase technologie, 50 % z pořizovací ceny technologie

Pro modelování nákladů v čase je důležitá zejména náhrada dílů ve čtvrtém roce a repase
technologie v osmém roce. Tyto náklady také patří do celkových nákladů technologie a jedná
se o nezanedbatelné částky, které je také potřeba pro posouzení ekonomické proveditelnosti
zohlednit.

4.7 Ekonomická proveditelnost automatizace
Nevyhnutným předpokladem realizace strategie vedoucí ke zvýšení míry automatizace je
investování značných finančních prostředků do pořízení nových technologií nebo úpravy
stávajících technologií. S tím souvisí proces investičního rozhodování. Jestli má metodika vést
k tvorbě takovéto strategie, je nutné pochopit podstatu investičního rozhodování a znát
relevantní kritéria rozhodování.

Ve finanční praxi jsou používány zejména následující metody hodnocení investic [1]:

· statické metody
o  ARR – Average Rate of Return (průměrný výnos z účetní hodnoty)
o  PB – Payback (návratnost)

· dynamické metody
o  NPV – Net Present Value  (čistá současná hodnota)
o  IRR – Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento)

Rozdílem mezi statickými a dynamickými metodami hodnocení investic je zohlednění
časové hodnoty peněz. Zatímco statické metody neuvažují časový horizont, dynamické metody
zohledňují změnu hodnoty peněz v čase, zejména v důsledku vlivu inflace a efektu nákladů
obětované příležitosti [1]. Z průzkumu mezi finančními řediteli vyplývá, že dynamické metody
(NPV, IRR) využívají pro hodnocení v 75 % investičních projektů [2]. Statické metody jsou
využívány ve 20 % (ARR) resp. v 57 % (PB).

Pro identifikaci vstupů potřebných pro investiční rozhodnutí bude proto použita
dynamická metoda hodnocení investic. Vzhledem k tomu, že metody IRR a NPV jsou dvě
strany té samé mince [2], pro určení ekonomické proveditelnosti bude použita metoda čisté
současné hodnoty (NPV0), kvůli snazší interpretaci výsledku.

4.7.1 Metoda čisté současné hodnoty
Výhodou použití metody čisté současné hodnoty (NPV) pro hodnocení investic do technologií
je její schopnost zohlednit vývoj hodnoty peněz v čase ale také očekávaný růst nebo útlum
produkce.

Čistá současná hodnota investice se dle odborné literatury [2] vypočítá dle vztahu (8).
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(8) =  + ∑
( )

 

kde:

·  – počáteční cash flow, náklady na pořízení investice
· − cash flow v roce t živostnosti projektu
·  – diskontní sazba, odúročitel
·  – očekávaná životnost investice

Cash flow vyjadřuje čistý peněžní tok, přičemž v 0-tém roce se předpokládá vynaložení
investice a v dalších letech plynutí benefitů z investice a nákladů na její servis.

Důležitou roli hraje ve výpočtu diskontní sazba r, která vyjadřuje hodnotu peněz v čase
přes efekt nákladů obětované příležitosti. Diskontní sazba představuje úrokovou míru bezpečné
investice, např. do státních dluhopisů, do které by mohla firma investovat, kdyby neinvestovala
do hodnoceného projektu [2]. Metoda čisté současné hodnoty tak srovnává finanční výkonnost
hodnoceného projektu s výkonnosti investice, kterou podnik považuje za bezpečnou. Diskontní
sazba převádí nominální hodnotu budoucích příjmů na současnou reálnou hodnotu peněz.
Z toho vyplývá název metody.

Pro podporu rozhodovacího procesu pak platí tzv. „Pravidlo čisté současné hodnoty:
Realizujte takové investice, které mají čistou současnou hodnotu kladnou.“ [2]. Jestli je čistá
současná hodnota investice do projektu kladná, podniku se více oplatí investiční projekt
realizovat, než vložit finanční prostředky do nákupu bezpečné investice.

Hodnota čisté současné hodnoty investice souhrnně zohledňuje náklady a přínosy
vycházející z automatizace procesu. Navíc i se zohledněním časového hlediska. Čistá současná
hodnota bude považována za ukazatel ekonomické proveditelnosti.

4.7.2 Interpretace hodnot proveditelnosti
Dle pravidla čisté současné hodnoty je hranice ekonomické proveditelnosti hodnota NPV = 0.
Jestli je čistá současná hodnota větší než 0 Kč, investice je ekonomicky proveditelná a naopak.

Jak bylo uvedeno výše, u prvotních odhadů nákladů na realizaci investice je obvyklá
přesnost plus mínus 50%. Pro eliminaci rizika falešné pozitivity ohledem celkové ekonomické
proveditelnosti, je vhodné srovnat odhadnutou hodnotu NPV s případem, kdy jsou reálné
náklady o 50% vyšší, než původní odhad nákladů. Jinými slovy, jestli jsou skutečné náklady o
50% vyšší než původní odhad, pro dosažení NPV = 0 Kč je potřebné, aby byly vyšší také
přínosy investice. Grafické zobrazení ekonomické proveditelností je znázorněno na Obr 19),
pomocí izokřivek.
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Obr. 19) Izokřivky ekonomické proveditelnosti automatizace

Na Obr 19) jsou zobrazeny izokřivky pro různou hodnotu NPV a také 2 izokřivky pro
NPV = 0 Kč. Křivka NPV_0 představuje hranici ekonomické proveditelnosti při přesném
odhadu nákladů. Křivka NPV_0x představuje hranici ekonomické proveditelnosti se
zohledněním možného podcenění odhadu nákladů o 50%.

Pro kompletní interpretaci je potřeba zároveň zohlednit časové hledisko hodnoty NPV.
Celkové úspory, tak jako i celkové náklady automatizace se v čase dynamicky mění. Vzhledem
k tomu, že různé firmy mají různá pravidla pro schvalování investic, je vhodné do celkové
interpretace zahrnout také vývoj hodnoty NPV v čase. Jestli je kritériem podniku návratnost do
2, resp. 3 let, měl by dát model ekonomické proveditelnosti jasnou informaci o tom, jestli bude
návratnost v tomto období dosažitelná.

Intervaly ekonomické proveditelnosti a modelování čisté současné hodnoty
automatizace dvou modelových procesů v čase jsou zobrazeny na Obr 20).



52

Obr. 20) Intervaly ekonomické proveditelnosti a vývoj NPV v čase

Na Obr 20) jsou znázorněny 3 intervaly proveditelnosti, které lze interpretovat
následovně:

I. projekt je ekonomicky proveditelný
II. projekt se nachází v zóně chyby odhadu nákladů, ekonomickou proveditelnost

je potřebné ověřit hlubší analýzou technického řešení a z toho vyplývajících
investičních nákladů

III. projekt není ekonomicky proveditelný

Oranžová a sivá křivka na Obr 20) znázorňují vývoj NPV dvou modelových procesů
v čase. Každý z bodů představuje hodnotu NPV na konci roku, přičemž 0-tý rok je rok, ve
kterém byla investice převzatá do užívání. Následující roky jsou roky, kdy byla investice
využívána a přinášela úspory, ale také vyžadovala náklady na obsluhu a údržbu.

Jestli podnik dle interních pravidel vyžaduje návratnost do 2 let, pro přijetí investičního
rozhodnutí je důležitá poloha bodu označena číslem 2. Dle tohoto kritéria hodnocení je proces
č.1 ekonomicky proveditelný. Proces č.2 je naopak dle tohoto kritéria ekonomicky
neproveditelný.
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4.8 Celková proveditelnost automatizace
V předešlých kapitolách byla analyzována proveditelnost automatizace ze dvou úhlů pohledu
– technického a ekonomického. O tom, jestli automatizace je, nebo není proveditelná, je
potřebné rozhodnout na základě spojení informací z těchto dvou dílčích hodnocení.

Z povahy hodnocení dílčích proveditelností přitom platí, že se můžou navzájem
ovlivňovat. Jak již bylo řečeno výše, ekonomická proveditelnost je určena na základě odhadu
přínosů a nákladů automatizace. Přínosy automatizace jsou dány zejména výkonností původně
manuálního procesu. Technická proveditelnost na tuto hodnotu vliv nemá. Náklady
automatizace jsou počítány na základě průměrných pořizovacích nákladů dílčích zařízení,
přičemž se implicitně očekává, že tyto zařízení existují a výrobky jsou vhodné pro automatizaci.
Právě tohle je místo, kde technická proveditelnost vplývá na ekonomickou. Čím nižší je totiž
technická proveditelnost, tím více speciálních zařízení je potřeba vyvinout. A dále, čím více
speciálních zařízení je potřeba vyvinout, tím více se skutečné náklady zvýší ve srovnání s
původním odhadem. Na základě této úvahy lze říct, že nižší technická proveditelnost snižuje tu
ekonomickou.

Vzhledem k povaze hodnocení technické proveditelnosti neexistuje tento vztah i
obráceně. Technická proveditelnost tedy není závislá od té ekonomické.

Z podstaty předešlých analýz proveditelností vyplývá, že na to, aby byla automatizace
proveditelná, musí být proveditelná jak ekonomicky, tak technicky. Pro rozhodnutí o
proveditelnosti sub-procesu je potřebné zobrazit obě dílčí proveditelnosti dle Obr 21) a následně
provést hodnocení.

Obr. 21) Ekonomická a technická proveditelnost procesu A

Dle Obr 21) je proces A ekonomicky i technicky proveditelný, avšak u technické
proveditelnosti je potřebný vývoj nových řešení a s tím je potřebné očekávat  navýšení nákladů.
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4.8.1 Celková proveditelnost automatizace
Z Obr 21) vyplývá, že může nastat celkem 12 různých kombinací proveditelnosti. Každou
z těchto kombinací proveditelnosti je potřebné kvantifikovat a interpretovat. Po vzoru
hodnocení ekonomické a technické proveditelnosti je možné opět využít metodu bodování.
Každá z úrovní ekonomické a technické proveditelnosti bude obodována a kombinací těchto
bodů je vypočtena hodnota celkové proveditelnosti.

Opět vzniká otázka, jakým způsobem by měl být proveden výpočet celkové
proveditelnosti. Na základě úvahy provedené v kapitole 4.4.1, bude také v tomto případě
celková proveditelnost vypočtena jako součin dílčích proveditelností.

Dále lze využít již zavedený koncept bodování a následného výpočtu míry
proveditelnosti. Maximální hodnota proveditelnosti je dle této koncepce 9 bodů, což lze při
výpočtu součinem dosáhnout při maximálním hodnocení dílčích proveditelností 3 body. Jestli
je tedy proces ekonomicky i technicky velmi dobře proveditelný, je celková proveditelnost
rovna 3x3 = 9 bodů. Automatizace tohoto procesu je tedy velmi dobře proveditelná.

Čím horší je proveditelnost, tím menší počet bodů je jí přiřazen. Jednotlivé úrovně
ekonomické a technické proveditelnosti jsou obodovány v Tab 5).

Tab 5) Bodování dílčích úrovní ekonomické a technické proveditelnosti

POČET BODŮ EKONOMICKÁ
PROVEDITELNOST

TECHNICKÁ
PROVEDITELNOST

3 BODY I. interval I. interval
2 BODY II. interval II. interval
1 BOD III. interval III. interval

0 BODŮ - IV. interval

Zatímco ekonomická proveditelnost má 3 intervaly, technická proveditelnost má 4
intervaly. Pokud je maximální hodnocení 3 body a bodování se stupňuje po 1 bodu, nejhorší
ekonomická proveditelnost je hodnocena 1 bodem a technická proveditelnost 0 body. Tento
rozdíl dává i logický smysl. I ta nejhorší ekonomická proveditelnost procesu může znamenat,
že jeho automatizaci je možné provést, avšak z jiných důvodů než ekonomických. Naopak, při
nejhorší možné technické proveditelnosti jeho automatizaci nelze vůbec provést. To znamená,
že hodnocení této možnosti 0 body je při výpočtu pomocí součinu v souladu s
popsanou logikou. Nejhorší technická proveditelnost diskvalifikuje proces z pohledu
automatizace.

Hodnocení všech kombinací dílčích proveditelností a ohodnocení celkové
proveditelnosti je v Tab 6).



55

Tab 6) Ohodnocení celkové proveditelnosti

Celková proveditelnost
Ekonomická proveditelnost (EP)

3 body 2 body 1 body

Technická
proveditelnost

(TP)

3 body 9 (100%) 6 (66%) 3 (33%)
2 body 6 (66%) 4 (44%) 2 (22%)
1 bod 3 (33%) 2 (22%) 1 (11%)
0 bodů 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že zde neexistuje spojitý interval hodnot, které můžou nastat ale jen
7 diskrétních hodnot, pro každou hodnotu je interpretace formulována samostatně. Tato
interpretace vychází z kombinace dílčích interpretací ekonomické a technické proveditelnost.
Navíc, hodnoty celkové proveditelnosti lze vzhledem ke zvolenému způsobu bodování
interpretovat obdobně, jako hodnoty technické proveditelnosti. Interpretace hodnot celkové
proveditelnosti je v Tab 7).

Tab 7) Interpretace hodnot celkové proveditelnosti
CELKOVÁ

PROVEDITELNOSTI INTERPRETACE

100 %
Automatizace je velmi dobře proveditelná proveditelná,
projekt mé ekonomický smysl a je technicky dobře
realizovatelný

66 %

Automatizace je proveditelná, ale v případě:

· TP=3 a EP=2 existuje riziko falešné pozitivity v důsledku
špatného odhadu nákladů

· TP=2 a EP=3 potřeba očekávat navýšení nákladů kvůli
nutnosti vývoje nových technických řešení, což však do
určité míry kompenzuje dobrá ekonomická proveditelnost

44 %

Automatizace za určitých okolností je proveditelná, avšak
existuje riziko špatného prvotního odhadu nákladů a navíc je
potřebné očekávat navýšení nákladů v důsledku nutnosti
vývoje nových technických řešení

33 %

Automatizace není proveditelná, ale lze o ní uvažovat za
určitých okolností a to pokud:

· TP=3 a EP=1 jsou dostupná technická řešení pro
automatizaci a existují jiné než ekonomické důvody pro její
zavedení

· TP=1 a EP=3 jsou ekonomické přínosy plynoucí
z automatizace tak velké, že lze uvažovat nad vývojem
nových technických řešení
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22 % Automatizace není proveditelná jak technicky, tak ani
ekonomicky

11 % Automatizace není proveditelná jak technicky, tak ani
ekonomicky

0 % Automatizace není za žádných okolností technicky
proveditelná, při současné podobě procesu ji nelze realizovat

Interpretace hodnot celkové proveditelnosti spolu s bariérami automatizace popsanými
v následující kapitole jsou hlavními vstupy pro formulaci doporučení vedoucí k tvorbě
strategie.
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5 NÁVRH PROCESU TVORBY STRATEGIE
Smyslem všech předešlých kroků bylo získání dostatečného množství informací pro vytvoření
strategie automatizace. Jak již bylo uvedeno hned v úvodu této práce, pod pojmem strategie se
ve smyslu automatizace rozumí výběr projektů vhodných pro automatizaci a jejich prioritizaci
tak, aby bylo možné naplánovat jejich realizaci v čase.

5.1 Varianty míry automatizace
Vyšší míra automatizace procesu nemusí za každou cenu znamenat i vyšší výkonnost a proto
je při analýze sub-procesů také vhodné zvažovat, jaké činnosti budou automatizovány. Na
základě analýzy případových studií automatizovaných procesů přístupných na internetu lze
identifikovat, že primárním zájmem automatizace jsou operace zpracování a montážní operace.
Tyto operace bývají někdy doplněny o manipulační operace. Pouze v minimu případů je
automatizována také kontrola polohy součástí a měření funkčních veličin.

Na základě této analýzy případových studií lze identifikovat tři modelové varianty
automatizace, dle činností, které jsou v nich automatizovány. Tyto varianty popisuje Tab 8).

Tab 8) Modelové varianty automatizace

OPERACE
MONTÁŽE A

ZPRACOVÁNÍ

MANIPULAČNÍ
OPERACE

MEZIOPERAČNÍ
KONTROLA A

INSPEKCE

VARIANTA (1)
✓ - -

VARIANTA (2)
✓ ✓ -

VARIANTA (3)
✓ ✓ ✓

Při vytváření strategie automatizace budou vyhodnocovány všechny 3 modelové
varianty.

5.2 Formulace strategie
V úvodě procesu tvorby strategie je potřebné vybrat, která z variant automatizace daného sub-
procesu má nejlepší celkovou proveditelnost. Právě hodnota proveditelnosti a ne úroveň
automatizace dané varianty by měla být rozhodujícím kritériem výběru. Jak již bylo napsáno
v úvodu práce, zvyšování míry automatizace by neměla být samoúčelná.

Ve druhém kroku je potřebné prioritizovat jednotlivé sub-procesy. Jako kritérium
prioritizace lze vybrat celkovou proveditelnost, protože v prvním řadě by měla firma
automatizovat procesy, u kterých je to proveditelné. Nakolik může mít celková proveditelnost
7 diskrétních hodnot, může se stát, že několik sub-procesů dosáhne stejné hodnoty. je poroto
potřebné určit také sekundární kritérium prioritizace. Protože smyslem automatizace je zejména
zvýšení ekonomické výkonnosti podniku, měla by být jako sekundární kritérium zvolena
hodnota čisté současné hodnoty projektu.
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Ve třetím kroku je potřebné z potenciálních projektů automatizace vyřadit všechny sub-
procesy, pro které automatizace není proveditelná (CP = 0 %, 11%, 22%) nebo je proveditelná
pouze za krajních podmínek (CP = 33 %).

Pro zbylé sub-proces, které jsou dobře proveditelné (CP = 100 %) nebo proveditelné za
určitých okolností (CP = 66 %, 44 %) je potřebné definovat další kroky vedoucí k automatizaci.
Dle logiky hodnocení celkové proveditelnosti tak můžou nastat celkem 4 možnosti. Pro každou
z těchto 4 možností je potřebné určit další kroky. Tyto další kroky, pro každou ze 4 možností,
jsou navrženy dle interpretace hodnot celkové proveditelnosti v Tab 8).

Tab 9) Další kroky vedoucí k automatizaci

Celková proveditelnost
Ekonomická proveditelnost (EP)

3 body 2 body

Technická
proveditelnost

(TP)

3 body

Přímá realizace projektu,
vytvoření projektového týmu,
poptání potenciálních dodavatelů
technického řešení

Ověření skutečných nákladů
na realizaci projektu, poptání
ocenění technického řešení
systémovým integrátorem, v
případě kladné NPV dle
detailního ocenění
pokračování přímou realizací
projektu, jinak zastavení

2 body

Ověření vývoje technického
řešení, poptání „high-level“
technického řešení, v případě
realizovatelnosti pokračování
přímou realizací projektu, jinak
vytvoření týmu s cílem změny
designu výrobku a z toho
vyplývajících procesů ve
spolupráci se systémovým
integrátorem

Ověření celkové
proveditelnosti, poptání
„high-level“ technického
řešení včetně cenové nabídky,
v případě realizovatelnosti
pokračování přímou realizací
projektu, jinak zastavení

Navržené kroky popsané v Tab 8) slouží k přetavení vytvořené strategie do konkrétních
úkolů vedoucích k realizaci projektů automatizace. V dalším kroku je potřebné definování
dostupných finančních a lidských kapacit a na základě zjištění vytvořit časový plán
implementace.
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6 APLIKACE METODIKY NA MODELOVÝ PŘÍKLAD
Na základě identifikace požadavků zákazníka metodiky, managementu podniku, bylo
navrhnuto využít k podpoře metodiky program MS Excel. Všechny identifikované a vytvořené
nástroje v kapitole 4. jsou zahrnuty ve vytvořeném programu, která je přílohou této práce.
Vytvořená metodika byla nazvána Strategy for Automation (SfA).

Metodika byla aplikována na 8 sub-procesů ve vybraném průmyslovém podniku.
Z důvodu požadavku na utajení citlivých informací o procesech podniku, se v příloze nachází
detailní analýza pouze jednoho z dílčích sub-procesů. Pro dalších 7 sub-procesů jsou zde
zveřejněny pouze souhrnné hodnoty. Z důvodu utajení jsou také všechny sub-procesy nazvány
Sub-proces_x, všechny úkony Úkon_x.x a všechny součásti Součást_x.x.

Program vytvořený v MS Excel se skládá z jednoho listu, na kterém je proveden celkový
souhrn hodnocení všech sub-procesů. Dále jsou v něm pro každý sub-proces 3 listy, na kterých
se nachází:

· Sub-proces_x – hodnocení úrovně automatizace procesu, informace o kvalitě a
době trvání dílčích úkon, třídění úkonů dle typů činností, hodnocení dostupných
technických řešení pro automatizaci úkon, rozbor jednotlivých variant
automatizace, informace potřebné pro vyhodnocení ekonomické proveditelnosti

· Design_x – hodnocení vhodnosti designu výrobku pro automatizaci, dle DFA2
· Shrnutí_1 – souhrn informací o sub-procesu_x, vyhodnocení ekonomické i

technické proveditelnosti pro jednotlivé varianty automatizace, hodnocení
celkové proveditelnosti, grafické výstupy provedených analýz

V dalších podkapitolách jsou popsány jednotlivé části tohoto programu, dílčí výstupy
z metodiky a také závěrečné doporučení pro vytvoření strategie podniku pro zvyšování míry
automatizace.

6.1 Analýza procesu
V prvním kroku je ve vytvořeném programu vyplněn list Sub-proces_1, který se nachází na Obr
22). V tomto listu jsou vyplněny základní informace o procesu a také ohodnocení výchozí
úrovně automatizace pomocí metodiky Levels of Automation. Dále jsou zde vyplněné
informace o délce trvání dílčích úkonů a přiřazení příčin nekvality k jednotlivým úkonům.

Na základě zadaných informací o hodinové sazbě lidské práce jsou automaticky
vypočítány jednotkové náklady úkonu i celého sub-procesu. Na základě stanovených celkových
nákladů nekvality jsou také vypočteny náklady nekvality pro jednotlivé úkony. Tyto informace
mají důležitou úlohu při hodnocení finančních přínosů vyplývajících z automatizace procesu.
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Obr. 22) Základní popis procesu

V úvodní části je vyplněn také druh výrobní činnosti, který je využitý jak pro
identifikaci potřebných zařízení pro automatizaci, tak pro přiřazení úkonu k jednotlivým
variantám automatizace, popsaných v Tab 8). Dalším vyplněným sloupce je sloupec
Dostupnost technických řešení, který vyjadřuje vhodnost technologických procesů a je vyplněn
na základě rešerše dostupných technických řešení automatizace dílčích úkonů.

V dalším kroku jsou identifikována zařízení, která automatizují dílčí úkony. Tato
identifikace je provedena na Obr 23). Identifikování potřebných zařízení pro automatizaci
úkonů je kritickým krokem pro odhad nákladů automatizace.

Pro speciální zařízení určena ke zpracovatelským operacím je potřebné vložit pořizovací
cenu, přičemž se následně vypočte odhad nákladů na integraci tohoto zařízení do systému. U
zařízení pro vizuální kontrolu kvality se určuje pouze to, jestli je toto zařízení potřeba, nebo ne.

U všech ostatních zařízení je však potřebné definovat, kolik variant daného zařízení pro
automatizaci úkonu je potřeba a také to, jestli již stejné zařízení bylo použito v předešlém
úkonu. Například v případě potřeby podávat do systému 2 varianty součástí, jsou potřebné 2
automatické podávače. Jiným příkladem je průmyslový robot, který je využitý k automatizaci
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několika úkonů. Číslo ve sloupci Počet variant? tedy určuje počet potřebných ekvivalentních
zařízení pro automatizaci daného úkonu. Číslo ve sloupci Již použité zařízení? může nabírat
binárních hodnot. Hodnota 1 symbolizuje, že se jedná o stejné zařízení jako v již hodnoceném
úkonu, lze jej využít a není potřeba jej pořizovat, např. uchopovací koncový efektor.

a)

b)

Obr. 23) Identifikace potřebných zařízení pro automatizaci úkonů a) specializovaná
zařízení, průmyslové roboty, speciální a uchopovací koncové efektory, b) automatické

podavače, speciální palety, upínací přípravky a zařízení pro vizuální kontrolu

Po vyplnění všech potřebných vstupů je na tomto listu automaticky provedena analýza
tří modelových variant automatizace popsaných v Tab 8). Na základe stanovených pravidel jsou
pro každou z variant vypočteny hodnoty potřebné pro vyhodnocení celkové proveditelnosti
automatizace procesu. Jedná se o výpočet vhodnosti technologického procesu pro automatizaci,
jednotkovou úsporu mzdových nákladů, celkové snížení nákladů nekvality výroby a celkové
pořizovací náklady. Tato analýza je zobrazena na  Obr 24).



62

Obr. 24) Analýza modelových variant automatizace

Všechny informace vložené nebo vypočítané v tomto listu představují vstupy pro
vyhodnocení ekonomické a technické proveditelnosti projektu.

6.2 Analýza dizajnu výrobku
V dalším kroku je vyplněn list Design_x, na kterém je provedeno hodnocení vhodnosti designu
výrobku pro automatizaci. K tomuto je využita metodika DFA2. Na Obr 25) je ukázka listu
z vytvořeného programu, na kterém je vyhodnocena vhodnost sestavy vyráběné sub-
procesem_1 a její devíti součástí.

Po ohodnocení každého z kritérií DFA2 pro sestavu a její součásti je automaticky
vypočten celkový index vhodnosti designu pro automatizaci a výstup je graficky znázorněn.
Z této analýzy je viditelné, že automatizaci procesu komplikují zejména součásti 3 a 5, přičemž
není vhodný také design sestavy. V případě sestavy je nevyhovující zejména Dizajn základové
součásti, který neobsahuje vodící plochy umožňující přesné polohování součástí bez nutnosti
přidržování.
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Obr. 25) Hodnocení vhodnosti dizajnu výrobku pro automatizaci

6.3 Hodnocení proveditelnosti
Na základě dat vložených při analýze procesu a designu výrobku je na listu Shrnutí_1
automaticky provedeno vyhodnocení proveditelnosti automatizace. Na začátku tohoto listu je
provedena analýza výchozí míry automatizace, zobrazena na Obr 26). Z provedené analýzy je
viditelné, že mra automatizace procesu je značně nekonzistentní.

Obr. 26) Hodnocení výchozí míry automatizace procesu
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Pro každou z modelových variant automatizace je provedena analýza ekonomické
proveditelnosti. Kromě vstupů z předešlých listů je zde důležité vložení odhadu ročního objemu
výroby na následujících 8 let. Na Obr 27) jsou zobrazeny ekonomické výpočty pro variantu
plné automatizace výrobního procesu.

Obr. 27) Ekonomické výpočty pro variantu plné automatizace

Na základě stejných výpočtů provedených pro každou z variant automatizace je
vyhodnocena ekonomická proveditelnost na Obr 28). Na základě výpočtu celkové
proveditelnosti je u tohoto sub-procesu vybrána jako nejvhodnější varianta plné automatizace
všech dílčích úkonů. Na Obr 28) lze vidět hodnoty pro nejlepší variantu, interpretace
ekonomické proveditelnosti a také grafický výstup ekonomické proveditelnosti.

Obr. 28) Vyhodnocení ekonomické proveditelnosti sub-procesu 1

Obdobným způsobem je vyhodnocena také technická proveditelnost automatizace
tohoto procesu na Obr 29). Také u vyhodnocení technické proveditelnosti je k dispozici
hodnocení všech modelových variant, hodnoty nejlepší z variant včetně interpretace
proveditelnosti a také grafický výstup.
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Obr. 29) Vyhodnocení technické proveditelnosti sub-procesu 1

Posledním a zároveň nejdůležitějším výstupem je hodnocení celkové proveditelnosti
automatizace procesu. Tento výstup zobrazuje Obr 30), který ukazuje hodnotu celkové
proveditelnosti a také její interpretaci. Celková proveditelnost automatizace sub-procesu 1 je
na úrovni 44 %, což poukazuje na možnou automatizaci tohoto sub-procesu za určitých
okolností.

Obr. 30) Hodnocení celkové proveditelnosti

6.4 Tvorba strategie
Po ohodnocení všech dílčích sub-procesů dle výše popsané metodiky a pomocí vytvořeného
nástroje je možné přistoupit k závěrečnému vyhodnocení y vytvoření strategie podniku pro
automatizaci.

Na listu Celkové shrnutí jsou zobrazeny výsledné hodnoty pro všechny hodnocené sub-
procesy. Po jejich seřazení dle celkové proveditelnosti automatizace a hodnoty čisté současné
hodnoty projektu jsou ze seznamu vyřazeny sub-procesy s celkovou proveditelností 33% a níže.
Po těchto krocích zůstali jako vhodní kandidáti pro automatizaci sub-procesy 2, 5, 4 a 3. Dílčí
hodnoty a celkové hodnocení zobrazuje Obr 31).



66

Obr. 31) Prioritizace sub-procesů

Na základě výsledků provedené analýzy, lze podniku doporučit následující strategii
automatizace. Podnik by měl vytvořit projektový tým pro zavedení automatizace sub-procesů
2 a 5. Tyto sub-procesy mají velmi dobrou jak technickou, tak ekonomickou proveditelnost.
Paralelně k tomu by měl podnik najít potenciální dodavatele technického řešení pro sub-proces
4 a požádat jej o návrh „high-level“ technického řešení s cílem ověřit proveditelnost
automatizace všech dílčích úkonů. V případě, že toto technické řešení příliš předraží projekt,
podnik by se měl zaměřit na změnu dizajnu výrobku vedoucí k použití jiných technologií, více
vhodných pro automatizaci. Tento sub-proces má totiž velmi dobrou ekonomickou
proveditelnost. U sub-procesu 3 by měl podnik zvolit stejné kroky jako u sub-procesu 4, avšak
v případě, že navržené technické řešení příliš předraží projekt, podnik mu neměl věnovat další
zdroje, nakolik finanční benefit z něho plynoucí, je relativně nízký.
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7 ZOBECNĚNÍ A ZHODNOCENÍ METODIKY
Metodiku pro vytvoření strategie zvyšování míry automatizace podniku, která byla vytvořena
v této práci, lze zobecnit do následujících kroků:

1. Analýza výrobního procesu na sub-procesy a dílčí úkony
2. Sběr informací o procesu
3. Změření výchozí míry automatizace
4. Hodnocení vhodnosti designu pro automatizaci
5. Hodnocení vhodnosti technologických procesů pro automatizaci
6. Vyhodnocení technické proveditelnosti
7. Odhad nákladů automatizace v čase
8. Odhad finančních přínosů v čase
9. Vyhodnocení ekonomické proveditelnosti
10. Vyhodnocení celkové proveditelnosti automatizace
11. Prioritizace projektů automatizace
12. Vytvoření strategie, definování dalších kroků

Hlavním cílem této metody bylo navést firmu k vytvoření strategie pro automatizaci
procesu, což vyžaduje provedení analýz množství procesů z různých úhlů pohledu, v relativně
krátkém času. K tomu je potřebné zvolit vhodný detail analýzy a také použít nástroje s jasnými
pravidly. Na základě aplikace této metody na výrobní proces v kapitole 6 lze říct, že zvolený
detail a nástroje umožňují provedení takovéto analýzy za krátký čas. Proces tvorby strategie
navíc zefektivňuje vytvořený program v MS Excel, který vykonává většinu výpočtů a
vyhodnocení automaticky.

Lze však identifikovat několik prostorů pro zlepšení a to zejména v oblasti zpřesnění
odhadu pořizovacích nákladů. Dalším prostorem pro zlepšení je také vytvoření nástroje pro
hodnocení bariér automatizace, popsaných v kapitole 2.3. Na základě aplikace metodiky na
proces výrobního podniku však lze říct, že metodika plní svůj účel.
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8 ZÁVĚR
V předložené práci byla dle zadání vytvořena metodika sloužící k vytvoření strategie podniku
pro zvyšování míry automatizace výrobních procesů. V úvodní části byly zjištěny požadavky
zákazníka této metody, managementu výrobního podniku, a nevržena základní koncepce
metodiky, která rámcově definovala postupy a nástroje.

Následně byla provedena rešerše dostupných nástrojů využitelných pro tuto metodiku a
byly také identifikovány a navrženy chybějící nástroje, zejména pro vyhodnocování
ekonomické a technické proveditelnosti automatizace procesu. Tím byly splněny první dva cíle
této práce. V dalším kroku byl navržen postup a pravidla pro tvorbu strategie na základě
informací dostupných z provedených analýz proveditelnosti, čímž byl naplněn i třetí cíl práce.

Vytvořena metodika byla zakomponována do vytvořeného programu v MS Excel a byla
aplikována na výrobní proces výrobního podniku, který se skládá z 8 sub-procesů. každý ze
sub-procesů byl hodnocen pohledu proveditelnosti jeho automatizace a aplikací vytvořených
pravidel pro tvorbu strategie byla pro podnik navržena strategie vedoucí ke zvýšení míry
automatizace. Po aplikaci metodiky na modelový příklad byla metodika zobecněna a byla také
zhodnocena její použitelnost a doporučení dalšího rozvoje. Na základě toho lze považovat také
čtvrtý a pátý cíl za splněný.

Závěrem lze zhodnotit, že hlavní cíl práce byl splněn. Metodika byla vytvořena na
principu analýzy procesu, následného hodnocení dílčích prvků procesu z různých aspektů
automatizace a následné syntézy do souhrnných hodnocení. Nutno však říct, že vzhledem
k dlouhodobé povaze strategických rozhodnutí investic do automatizace procesů je téměř
nemožné plně ověřit validitu této metody v rozsahu diplomové práce.

Validitu této metody by bylo vhodné ověřit její aplikací v několika podnicích a
dlouhodobého vyhodnocování správnosti rozhodnutí, vytvořených na základě její doporučení.
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