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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na udržitelný rozvoj podniku s využitím PLM systému 
v prostředí průmyslového podniku, který se zabývá výrobou komponentů pro 
automobilový průmysl. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), na 
něj kladené nároky a přínosy. Následuje analýza současného IT prostředí, která 
obsahuje podklady pro úpravu stávajícího systému, díky kterým je možné snížit úzká 
místa ve štíhlé výrobě podniku, zamezit plýtvání času i materiálu, a především 
dosáhnout udržitelného rozvoje při stávající strategii. 
 
Klíčová slova 

PLM, informační prostředí, řízení procesů, automobilový průmysl 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on sustainable development of a company using PLM system 
in the environment of an industrial company, that manufactures components for the 
automotive industry. In the theoretical part the life cycle of the product (PLM) is 
described as well as its demands and benefits. This is followed by an analysis of 
current IT environment, which contains basis for adjustments of the current system. 
Thank to them is possible to reduce narrow places of the slim production of the 
company, avoid wasting time and material, and above all to achieve sustainable 
development of the company while using current technologies. 
 
Key words 

PLM, information environment, process management, automotive industry 
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ÚVOD 

Největší impuls k rozvoji průmyslu byl zaznamenán v 18. století vynálezem 
parního stroje, následoval rozvoj elektrifikace a poté nástup digitalizace v 21. století. 
Prudký rozvoj průmyslu stále pokračuje, a to i díky větší míře využití moderních 
technologií. Ruku v ruce s rostoucí poptávkou a rychlým tempem změn v oblasti 
rozvoje vědy a techniky jdou také neustále se stupňující nároky na vývoj, výrobu       
a distribuci výrobků ve všech odvětvích průmyslu. Nyní už je zcela jasné, že dříve 
používané postupy již nemohou v některých oblastech obstát a z hlediska 
udržitelnosti na trhu a konkurence schopnosti je nutné neustále hledat nová 
sofistikovaná řešení. V rámci rozvinuté ekonomiky se totiž požadavky zákazníků 
stávají stále náročnější, hlavně pokud jde o kvalitu a dodací lhůty. Pokud dnešní 
společnosti chtějí získat a také udržet si konkurenční výhody, je nezbytně nutné řídit 
se dvěma hlavními směry:  

• Zlepšovat vnitřní a vnější efektivitu, zároveň snižovat všechny podružné 

náklady. 

• Neustále zlepšovat inovace produktu, procesu, struktury, ale také i celé 

organizace. 

Tímto způsobem se životní cyklus výrobku a management s ním spojený 
stávají naprosto nezbytnými a rozhodujícími aspekty při vytváření problematiky 
zaměřené na produkt. Všechny procesy související s produktem se samy neustále 
rozvíjejí. To vše tedy tvoří komplikovaný cyklus, který začíná již pochopením trhů      
a pokračuje návrhem produktů a procesů, provozem a distribučním řízením přes 
hranice jedné firmy.  

Jedním ze skutečně efektivních nástrojů, které podporují inovativnost, 
produktivitu a konkurenceschopnost je cílené využití řízení životního cyklu produktu 
(Product Lifecycle Management – zkráceně PLM). Jedná se o fenomén moderní 
doby, jehož využití by se v mnoha oborech dalo označit za nezbytné. Pojem PLM 
může být konzervativními podniky přehlížen, popř. může být jeho efekt 
bagatelizován. Někdy také dochází k nesprávnému pochopení toho, co skutečně 
řízení životního cyklu produktu znamená. 

Cílem této práce je provedení studie řízení životního cyklu produktu v podniku 
a názorné zobrazení využití PLM. V teoretické části práce jsou shrnuty důvody 
k použití PLM systémů a také je zde rozebráno, jaké jsou na ně kladeny nároky. 
Zvláštní prostor je pak také věnován PLM v automobilovém průmyslu, neboť v této 
oblasti je pohybuje i zkoumaná společnost. Dále navazuje část, která se zabývá 
produktivitou práce. 

Další část práce je zaměřena na analýzu současného informačního prostředí 
a komunikačních technologií společnosti ITW Pronovia ve Velké Bíteši, která se 
věnuje výrobě komponentů pro automobilový průmysl a je jedním ze světových lídrů 
v tomto odvětví. Je zde popsán stávající výrobní program, kde je zároveň uvedeno    
i výrobkové portfolio celé společnosti. 

V části zabývající se výrobním systémem jsou popsány možnosti výroby 
jednotlivých komponent v rámci vnitropodnikové výrobní haly, umístění jednotlivých 
pracovišť, jejich zdánlivé nevýhody a zároveň i klady z nich vycházející.  
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Pro navýšení efektivity je zásadní analýza vnitropodnikové komunikace, tedy 
firemních systémů používaných v podniku. Vzhledem k velikosti podniku využívá 
společnost hned několik informačních systémů, které jsou vzájemně provázané        
a umožňují komunikaci mezi jednotlivými odděleními společnosti. Informační tok je 
posuzován v průběhu celého procesu výroby produktu od zpětné vazby poskytnuté 
zákazníky, přes výrobu, aktivní životní cyklus, až po vyřazení zařízení z provozu.  

Na základě výše zmíněných analýz jsou vytipována úzká místa v rámci 
podniku a proveden takový návrh na úpravu PLM, aby bylo dosaženo zvýšení 
efektivity daných procesů a tím i celého podniku.  

V současné době je systém PLM v podniku již na takové úrovni, že vyhovuje 
daným požadavkům na správu a zpětnou vazbu, proto je možné s ním dále pracovat 
a upravovat jeho možnosti. 

  



 

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU  
 

10 ÚST FSI VUT v Brně 

1 ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU 

 

1.1 Průběh životního cyklu produktu 

Pod pojmem životní cyklus obecně rozumíme časový úsek mezi zrozením      
a zánikem, zavedením a likvidací. Hovoří-li se o životním cyklu, může se jednat         
o člověka, destinaci či o produkt. Mezi zrozením a zánikem je určitá doba, během 
které produkt prochází různými fázemi. Tyto fáze se jako celek nazývají životním 
cyklem [1]. 

V současné době, kdy tržní ekonomika nabízí nepřeberné množství často 
velmi podobných či dokonce identických produktů, je velice důležité pro každého 
podnikatele, aby dobře odhadl rozmanité potřeby a požadavky zákazníka.                  
A následně uvedl na trh a na trhu prodal produkt, který bude cenově dostupný          
a bude splňovat požadavky stanovené potenciálními klienty v rámci vybraného 
segmentu. Z tohoto důvodu je nutné zvolit vhodnou marketingovou strategii, která se 
v tomto případě nejlépe vytváří sledováním životního cyklu produktu [1, 2]. 

Životní cyklus produktu vypovídá o vývoji produktu, průběhu prodeje a zisku 
produktu během jeho životnosti. Na Obr. 1.1 je znázorněn životní cyklus produktu, 
kde červená křivka znázorňuje zisk a modrá křivka znázorňuje prodej [1]. 

Obr. 1.1 Životní cyklus produktu [1]. 

 

Model znázorněný na Obr. 1.1 dělí životní cyklus produktu do pěti základních fází. 
Jsou to [1]: 

• Vývojová fáze – dochází k vývoji produktu, který zatím nebyl uveden na trh, 

proto jsou v této fázi kladné pouze náklady a zisk je zatím záporný. 
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• Zaváděcí fáze – výrobek je postupně uváděn na trh, dochází k postupnému 

nárůstu objemů prodeje i zisku, ovšem zisk je stále ještě záporný. 

• Růstová fáze – společně s narůstajícím objemem prodejů se zvyšuje i zisk, 
který se již dostává do kladných hodnot. 

• Fáze zralosti – objem prodeje produktů se stále zvětšuje, ke konci fáze ovšem 
začíná pomalu stagnovat. Zisk pozvolna klesá z důvodu snižování ceny 
produktu. 

• Fáze úpadku – prudký pokles objemu prodeje i zisku. 

 

Jednotlivé části celého cyklu je možno si představit jako části řetězce. Každá 
z etap je stejně důležitá a žádnou z nich nelze vynechat. Spojením jednotlivých částí 
vzniká řetězec hodnot, celek na sebe následujících procesů. Jak je znázorněno na 
obr. 1.2 [podle 2]. 

 
Obr. 1.2 Etapy životního cyklu produktu [podle 2]. 

 

Všechny tyto fáze mají pro společnost velký význam. Proto je velice důležité 
sledovat životní fáze výrobku. Mylné odhadnutí situace nebo pomyslné „zaspání“ 
výrobku může celé společnosti přinést takřka nulový zisk nebo dokonce 
potencionální ztrátu [1,3].  

 

1.1.1 Vývojová fáze 

Ve vývojové fázi pracuje podnik na vývoji nového produktu, který se chystá 
uvést na trh. Pro tuto fázi jsou typické vysoké náklady na vývoj. První fáze životního 
cyklu se skládá z několika etap, které dohromady tvoří projekt. Tyto etapy je možné 
seřadit podle časové posloupnosti. V každé z etap projektu jsou zapojeny vstupní 
zdroje, ať už se jedná o myšlenkové vstupy, plány nebo samotné využití materiálních 
prostředků [4, 5].   
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Životní cykly projektu uvedené na Obr. 1.3 vymezují typy pracovních úkonů, které 
je nutno v dané etapě provést, výstupy z jednotlivých etap i následné ověřování         
a hodnocení. V neposlední řadě znázorňují také interakce v jednotlivých etapách, 
které jsou do daného projektu zapojeny [4]. 

Obr. 1.3 Rozložení fází životního cyklu projektu [podle 4]. 

Samotné etapy projektu lze rozdělit na [4]:  

• Konceptuální návrh – stanovení cílů projektů, vytipování možných rizik, odhad 

času nutného k realizaci. 

• Definice projektu – upřesnění konceptuálního návrhu, diverzifikace cílů 
s využitím dostupných znalostí, vymezení zdrojů, vytvoření podrobných 
časových plánů, plán nákladů. 

• Realizace – vlastní tvorba výrobku, vznik projektové dokumentace, řízení 
informačních proudů, kontrola kvality. 

• Operační období – využívání a začlenění projektu do systému organizace, 

hodnocení ekonomických, sociálních a ekologických dopadů, porovnání 
s první fází projektu. 

• Vyřazení projektu – kontrola, zda hotový projekt odpovídá původně 
stanoveným požadavkům a cílům, uzavření výsledné dokumentace a 
provedení závěrečného auditu. 

V procesu vývoje produktu jsou jednotlivé kroky spíše intelektuální a organizační 
než fyzické. Jsou tedy velmi závislé na kreativitě účastníků vývojového procesu. 
Vývoj produktu obsahuje mnoho aspektů. Jeho součástí není jen systematický 
proces výroby produktů, ale také aspekty, které se týkají využití většího počtu 
technologií, organizačního zaměření na řízení rozvoje produktů ve větších 
společnostech [4]. 
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1.1.2 Zaváděcí fáze 

V této fázi je na trh umístěn nový produkt, který je pro zákazníka buď známý 
velmi málo nebo zcela neznámý. Poptávka po výrobku je zatím velmi nízká, a proto 
je velmi důležitá reklamní kampaň. Reklamní kampaň na podporu úspěšného 
zavedení lze pouze doporučit, rozhodně jí podnik nic nezkazí. Na druhou stranu, 
pokud z jakýchkoliv důvodů tuto předfázi podcení a informační kampaň nedotáhne 
do konce, může výrobek i přes vysokou perspektivu problém s uvedením a získáním 
místa na trhu konkurenčních produktů. Během zavádění produktu je velmi nejisté, 
jaký u zákazníků sklidí úspěch. Z toho důvodu mnoho firem vyrábí více variant 
daného produktu a zaměřuje se především na nové inovace [6]. 

Zaváděcí fázi je možno charakterizovat tím, že náklady na produkt jsou vyšší 
než tržby či zisky. Příčinou jsou počáteční investice nejen do vývoje produktu, ale 
také do reklamní kampaně. Do reklamní kampaně pro produkt nově uvedený na trh 
by společnost měla investovat jednu třetinu prostředků z celkových zisků, které 
očekává od produktu během následujících dvou let. V této fázi by se měly podniky 
vyvarovat nasazení příliš vysoké ceny produktu. Tím by mohlo dojít k odrazení 
potencionálních zákazníků, což by velmi zkomplikovalo zavedení produktu na trh. 
Podniky si musí ujasnit, co přesně od produktu očekávají. Zda jsou to dlouhodobé     
a konzistentní zisky, nebo rychlý start s vysokou prodejní cenou, následovaný ještě 
rychlejším úpadkem. Při zavedení produktu na trh si tedy společnost musí vybrat 
vhodnou strategii [7, 8]. 

 

1.1.3 Růstová fáze 

V této fázi produkt začíná postupně přinášet více tržeb a větší zisk. Jsou nutné 
investice na výrobu a udržování oblíbenosti, aby daný produkt zaplavil trh. Spokojení 
zákazníci rozšiřují povědomí o produktu společně se svými zkušenostmi. Což je pro 
výrobek nejlepší reklama, ovšem pouze v případě, že je zákazník s daným výrobkem 
plně spokojen [9]. 

V růstové fázi se obvykle nemění cena daného produktu. Výjimku tvoří pouze 
společnosti, které použily zahajovací, nízké ceny, aby nalákaly zákazníky, a nyní 
musí ceny přizpůsobit poptávce a trhu obecně. V této fázi nemusí firmy platit masivní 
reklamní kampaně. Naopak pouze se snaží udržovat povědomí o výrobku vhodně 
mířenými reklamami, které vyzdvihují přednosti výrobku a poukazují na důvody, proč 
je dobré si právě daný produkt koupit [6]. 

Na trh se snaží proniknout konkurenti s obdobným nebo již vylepšeným 
produktem. V tu chvíli musí společnosti investovat své finanční zdroje do modifikace 
produktu nebo rozšířit své služby, či přijít na trh s novým unikátním produktem. I když 
se produkt nachází ve fázi růstu, je velmi důležité zaměřit své úsilí na zlepšení          
a zefektivnění výrobního procesu. Tento nový, originální výrobek či modifikaci ovšem 
musí představit na trhu dříve než konkurenční společnosti [7].    

Pro prodloužení této fáze je doporučenou strategií snížení cen ve správný 
okamžik. Tím může společnost získat další nové zákazníky, kteří o koupi produktu za 
původní cenu ani neuvažovali. Ale pokud zjistí, že cena produktu značně klesla, 
k nákupu se odhodlají, a tím se celé společnosti zvýší tržby [7]. 
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1.1.4 Fáze zralosti 

Fáze zralosti obvykle trvá mnohem déle než předcházející fáze. Výrobek 
dosáhl své dokonalosti. Náklady jsou na nejnižší úrovni a výrobce dosahuje 
nejvyššího zisku.  Během této fáze zůstává růst tržeb konstantní, eventuálně začne 
klesat. Pokles růstu tržeb značí, že trh je již přesycen výrobkem, který hojně prodával 
v době velké poptávky. Ovšem konstantní výroba způsobuje přebytek výrobků na 
trhu. Tím jsou společnosti nuceny snížit cenu, aby si výrobek koupili i ti, kteří 
doposud o výrobek nestáli kvůli vysoké ceně. Přebytek výrobků na trhu si žádá 
opětovnou reklamní kampaň, která připomene všechny kvality výrobku. To je ovšem 
předzvěst konce produktu [6]. 

Tento proces je možné zvrátit různými taktikami. Může to být například 
přesvědčení zákazníků, kteří jsou loajální ke značce a produkt si prozatím nekoupili, 
nebo fúze s jinou společností a získání jejich klientely pro produkt. Další možností 
jsou změny cílových skupin zákazníků či změna regionu, ve kterém je zboží 
nabízeno. Zaměřením na odlišné cílové skupiny, například na mladé lidi a tyto lze 
získat snížením cen při nabídce stejných služeb, či stejného kvalitního a funkčního 
výrobku. Změna regionu, třeba tam kde produkt ještě nebyl nabízen a z průzkumu 
trhu je zcela patrné, že lidé v dané oblasti by byli ochotni za navrženou cenu výrobek 
koupit, také může vyřešit tento problém. A společnost tedy může v podstatě začít 
znovu od stádia růstu tržeb [7, 9]. 

 

1.1.5 Fáze úpadku 

Touto fází není myšleno pouze krátkodobé snížení tržeb, které se 
pravděpodobně v životním cyklu produktu objeví jistě vícekrát, i když někdy může být 
již to první definitivní. Je tím míněn definitivní útlum, kdy už nějakou dobu tržby 
klesají. V této fázi se doporučuje nepokračovat v produkci, kvůli udržení dobrého 
jména společnosti. Není však nutné ihned veškeré vyrobené produkty likvidovat, 
společnost je může uskladnit a použít později jako náhradní díly. Většina firem 
v tomto ohledu výrobky uchovává zhruba desetinásobek času, než je délka životnosti 
produktu [10]. 

Klesání zisků může být zapříčiněno různými faktory. Od změny vkusu 
zákazníků, přes růst konkurence a technologické inovace až po neschopnost 
produktu prosadit se na trhu. Z důvodu poklesu tržeb podniky začnou snižovat ceny 
výrobků a tím si ještě více omezují vlastní zisk. Pokud se produkt dostane do fáze 
útlumu, upouští se od financování reklamních kampaní i dalších forem propagace. 
Firma nakonec opouští daný trh, nebo pouze jeho malé segmenty [5]. 

 Pokud je zvolena strategie překrývání výrobků, je možno uvádět na trh 
produkty, sortimentní řady či pouze modifikace stávajících výrobků přesně ve 
správný čas, aby společnost stále vykazovala zisk. V období, kdy je očekáván útlum 
aktuálního výrobku, je na trh zavedena modifikace nebo nový výrobek, který zajišťuje 
nové zisky. Tato strategie může být použita mnohokrát po sobě, pouze v závislosti 
na dobrých nápadech [6]. 

 

 



 

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU  
 

15 ÚST FSI VUT v Brně 

1.1.6 Inovace 

Pokud si chce podnik udržet svoji pozici mezi konkurenty na trhu, musí 
neustále myslet zdokonalování poskytovaných výrobků či služeb, nebo na 
zefektivňování procesů jejich výroby. Podniky, které neinovují své výrobky nebo 
neuvádějí na trh nové produkty, se dostávají po ukončení fáze úpadku do velmi 
složité situace. Již vyčerpaly zdroje, ze kterých generovaly zisk, a nyní se dostávají 
do ztráty. Díky neustálé modernizaci a vývoji nových technologií mají lidé ustavičně 
nové potřeby a vyšší nároky na výrobky, které je možné zužitkovat jako příležitosti 
k prosazení na trhu [11]. 

Pod pojmem inovace si lze představit zdokonalení již stávajícího produktu. 
Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po případnou 
realizaci. Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože nejsou realizovatelné ať 
už technického, praktického či ekonomického hlediska. Výsledkem inovací je 
zdokonalení procesu, výrobku, služby či čehokoliv dalšího.   

Obvykle lze inovace rozdělit na [11,12]: 

• výrobkové, 

• procesní,  

• kombinované. 

Výrobkové inovace se obecně dělí na diferenciaci a diverzifikaci. Pod pojmem 
diferenciace se rozumí vývoj zcela nového výrobku, nebo využití nových 
technologických postupů. Oproti tomu diverzifikací se rozumí snaha výrobce 
uspokojit nové potřeby zákazníků. Cílem výrobkové inovace je nahrazení stávajících 
typů produktů, udržení stávajícího tržního podílu nebo ovládnutí nových trhů. 
Procesní inovace užívá nové technologie pro výrobu stávajících produktů a nové 
informace pro řízení a správu podniku. Cílem procesní inovace je snižování nákladů, 
zlepšování pracovních podmínek a také zmenšovat zatížení na životní prostředí. 
Kombinovanou inovací se tedy rozumí propojení obou předchozích typů [13]. 

Inovace lze dělit dle životního cyklu výrobku, a to na [11]: 

• Výrobkové inovace – jsou spojeny s fází zavádění produktu na trh. Jedná 
se o realizačně obtížné a časově náročné procesy, které jsou výsledkem 
vývoje potřeb zákazníků. Proto tedy vznikají zcela nové výrobky a služby, 
které vycházejí z vědecko-technického pokroku. 

• Výrobkové varianty – do výroby se uvádějí ve fázi zralosti původního 

produktu. Jedná se pouze o zlepšení stávající řady výrobků, a to z pohledu 
designu, materiálu či technického provedení. 

• Vyřazování výrobků – realizace se prování až na konci životního cyklu 
produktu. 

Od nových produktů jsou často očekávány veliké šance na úspěch, především ze 
strany investorů z hlediska budoucích výnosů. Ovšem tyto nové inovace mají i svá 
velká rizika. Mezi tato rizika jistě patří neúspěch inovace na trhu a s tím spojená 
ztráta všech investovaných finančních prostředků [11]. 
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1.2 Řízení životního cyklu produktu 

Vývoj produktů by měl stále více brát v potaz vkus a požadavky zákazníků na 
daný produkt a procesy vývoje by měly probíhat v co nejkratším čase. Procesy 
návrhu a vývoje nových produktů je stávají nejdůležitějšími, oproti tomu neefektivnost 
výroby či distribuce je z velké části eliminována. 

Produkt samotný musí splňovat vysoké nároky, které jsou kladeny na 
spolehlivost, kvalitu, dostupnost, příznivou cenu či na související služby. V souvislosti 
s požadavky na produkt je nutné, aby se podniky zaměřovaly především na své 
základní schopnosti s cílem zvyšovat efektivitu, a tím získat největší možnou výhodu 
v oblasti konkurenceschopnosti na trhu. Veškeré činnosti propojené v rámci jedné 
produktové řady musí být koordinovány a efektivně řízeny s cílem zvyšování příjmů. 
Pro realizaci takové koordinace, produktového řízení a výrobních procesů je nutným 
základem komunikační propojenost mezi jednotlivými metodami, nástroji a 
prostředím. V současné době všechny tyto procesy a jejich propojení zahrnuje pojem 
Product Lifecycle Management, zkráceně PLM. 

Řízením životního cyklu produktu (Product Lifecycle Management – PLM) je 
proces, s jehož pomocí výrobní podniky vytvářejí, popisují a sdílí informace o svých 
produktech, a to již od vzniku prvního konceptu až po samotnou likvidaci produktu. 
Tyto informace jsou sdíleny interně, ale také s partnery podniku v dodavatelských 
řetězcích [14]. 

Proces PLM je zobrazen na Obr. 1.3, ze kterého je zcela zřejmé, že PLM 
zahrnuje kompletně všechny fáze životního cyklu produktu, kterými jsou [14]:  

• koncept, 

• konstrukce (design) – CAD, 

• náběh – PDM, 

• výroba – ERP a další systémy (např. CRM), 

• likvidace. 

 

Obr. 1.3 Rozložení fází životního cyklu projektu [podle 14]. 
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Dnešní znalostně náročné prostředí pro design a vývoj produktů vyžaduje 
výpočetní prostředí, které umožňuje zachycení, reprezentaci a opětovné použití 
produktu a znalost procesu. Ve výrobní fázi jsou veškeré informace o produktu 
sdíleny v rámci výrobního a distribučního řetězce. Navíc musí být k dispozici i údaje                       
o servisním řetězci výrobku během používání. Činnosti týkající se recyklace mohou 
vyžadovat a poskytovat informace o součástech a materiálech. Takové sdílení                 
a správa údajů o produktech, informací a znalostí procesu tvoří podstatu řízení 
životního cyklu produktu [2]. 

Prvotním úkolem PLM je řízení informací ze všech systémů a programů, které 
jsou postupně vytvářeny během celého životního cyklu produktu. PLM tedy umožňuje 
správu veškeré technické a průvodní dokumentace o výrobku v průběhu celé 
zakázky, jako i začleňování do konstrukčních CAD nástrojů. Nejedná se pouze          
o software, ale o celkové ucelené systémové řešení [15]. 

Podle [16] lze říci, že PLM pokrývá celkem pět základních oblastí: 

• systémový inženýring (SE), 

• management produktu a portfolia (PPM), 

• počítačem podporované konstruování (CAD), 

• plánování výroby (MPM), 

• řízení dat o produktech (PDM). 

 

1.3 Hlavní fáze PLM 

PLM zahrnuje veškeré fáze vývoje nového produktu. Všechny úkoly, které 
v jednotlivých fázích PLM probíhají schematicky znázorňuje Obr. 1.4. Toto schéma 
také částečně vychází z normy ČSN ISO 15226, která se zabývá životním cyklem 
specifickým pro podnik [14,18]. 

Obr. 1.4 Fáze PLM a jednotlivé úkoly [podle 14]. 
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1.4 Nároky kladené na PLM 

Vzhledem k tomu, že PLM představuje integraci dat, procesů, obchodních 
systémů a lidí v rámci podnikového prostředí do jednoho systému, je přirozené že na 
PLM jsou kladený různorodé požadavky v nemalém množství. Ty nejdůležitější 
požadavky jsou shrnuty na Obr. 1.5. 

Obr. 1.5 Požadavky kladené na PLM systémy [17]. 

 

Výrobkovými daty se rozumí výkresová dokumentace součásti a kusovníky. 
Automatická tvorba kusovníků vede k velmi významné úspoře času a také k eliminaci 
vytváření chyb. Veškerá výrobková data musí být následně zpracována a centrálně 
dostupná. Důležité je také pomocí filtrů stanovit možností přístupů k datům a jejich 
úpravám. Aby bylo vyhledávání potřebných informací v datech co nejefektivnější, je 
nutné data udržovat roztříděná na základě různých klasifikací.  

Pomocí vhodného workflow musí být umožněno prohlížení, vytváření 
připomínek a grafické komentování, aby byl přístup k datům umožněn i uživatelům 
bez nainstalovaných CAD aplikací. Dále musí workflow umožňovat řízení změn         
a celkovou správu projektů, aby bylo možné sledovat zpracování různých dílčích 
úkolů a kdykoliv na daný vývoj reagovat. S tím souvisí i velké požadavky na 
manažerské výstupy, pomocí kterých lze stanovovat cíle společnosti a odhadovat 
případná rizika či problémy, které by mohly nastat.  
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PLM systém musí být nastaven tak, aby dokázal spolupracovat se všemi 
důležitými aplikacemi, které podnik využívá. Dále je nutné, aby bylo možné systém 
naplno využívat ve veškerých pobočkách společnosti. Systém musí umožňovat 
správu vstupních a výstupních informací, převedení papírové dokumentace do 
digitální podoby, dále je zcela nezbytná funkce archivace a zálohování veškerých 
důležitých dat.  

 

1.5 Přínosy PLM 

Porozumění a hojné využívání systémů pro řízení životního cyklu výrobků 
přináší řadu nesporných výhod, kterých bez řešení PLM není možné dosáhnout. 
PLM umožňuji podrobněji porozumět procesu, jak jsou veškeré produkty navrhovány, 
následně vyráběny a jak probíhá jejich servis a údržba. Shromáždění veškerých dat    
a informací na jednom místě umožňuje efektivnější a produktivnější práci. Hlavní 
přínosy lze rozdělit do tří kategorií, viz Obr. 1.6. 

Obr. 1.6 Hlavní přínosy [podle 19].  

 

Některé společnosti jsou schopné na základě efektivního využívání PLM 
zkrátit časový interval od návrhu produktu, přes jeho výrobu až po představení 
produktu na trhu až o 75%, což jim pak dává velmi velkou konkurenční výhodu nad 
ostatními podniky [19]. 

 

1.5.1 Nárůst obratu a zisku 

Ke kýženému nárůstu obratu, a především zisku společnosti, dochází 
převážně ze dvou důvodů, kterými jsou zkracování doby vývoje součásti a 
zkracování časového úseku, ve kterém je zpracovávána a přepracovávána 
produktová dokumentace [14]. 
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Protože systém PLM umožňuje online přístup ke všem potřebným informacím, 
hromadné provádění změn, revizí a užívání již existujících položek v novách 
návrzích, velmi výrazně tedy šetří čas všech vývojářů, konstruktérů a dalších 
pracovníků podílejících se na práci produktu. Ke zkracování procesu vývoje součásti 
také značně přispívá to, že PLM poskytuje neustále aktuální kusovníky s cenami 
položek [14]. 

Automatizovaný proces zpracování produktové a změnové dokumentace lze 
považovat za jeden z největších přínosů PLM. Odpadá také nutnost shromažďování 
velkého množství dokumentů i časově náročné komunikace mezi pracovníky pomocí 
zprav [18]. 

 

1.5.2 Snížení jednotkových výrobních nákladů 

Na snižování jednotkových výrobních nákladů se podílí zejména zisk většího 
množství výrobních zkušeností, pokles nutnosti přepracování výrobků a větší 
soustředění na samotnou práci. Urychlením procesu uvedení produktu na trh vzniká 
možnost prodlužovat výrobní série, a tedy získávat rychleji výrobní zkušenosti. A tím 
pádem i mnohem rychleji snižovat náklady [14]. 

Protože jsou veškeré změny, kontrolní procesy i schvalovací procesy 
prováděny v reálném čase, odpadá zdlouhavá práce s papírovou dokumentací. Ze 
stejného důvodu dochází k větší soustředěnosti na samotnou práci a také ke 
snižování intenzity dotazů, které by vývojáře pouze zdržovaly od efektivní práce [14]. 

 

1.5.3 Snížení režijních nákladů 

Na snižování režijních nákladů má největší podíl převážně snižování nákladů 
spojených s administrativní činností. Dopad snížení administrativní zátěže nejlépe 
dokládá příklad, uvedený v [14]. Namísto manuálního řízení dokumentace, kdy jedna 
osoba provádějící analýzy změn a administrativu zpracuje práci 8-12 konstruktérů, 
lze efektivně využít PLM a tento počet konstruktérů navýšit na 20 i více.  

 PLM systémy umožňují automaticky vytvářet výpočty potřebné pro přesnější 
zprávy o dopadech na životní prostředí, a kvalitní automaticky tvořenou dokumentaci 
produkovat vhodné podkladové materiály např. pro audity třetími stranami apod [14]. 

 

1.6 Úspěšnost projektů 

Komplexní digitalizace a sdílení veškerých informací dokáže velmi pozitivně 
ovlivnit celou oblast technické přípravy a také výrobu. Dokáže přípravné procesy 
nejenom urychlit, ale i zdokonalit takovým způsobem, že se zvyšuje kvalita vlastního 
produktu i připravenost výrobní základny. Navýšení nákladů ve fázi přípravy se 
následně bohatě vrátí v rychlejším vstupu produktu na trh a jeho bezproblémovější,     
a tedy mnohem rychlejší, růstové fázi. Protože chyby, ke kterým v této fázi mnohdy 
docházelo, byly eliminovány v pečlivé přípravě výroby s řadou zkoušek a simulací 
[20].  
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Chce-li společnost projekt úspěšně implementovat, je nezbytně nutné, aby 
byla předem obeznámena se všemi důležitými jevy, které mohou daný projekt 
ovlivnit. Důvody úspěchů i neúspěchů projektů jsou shrnuty v Tab. 1.1 [21]. 

Tab. 1.1 Důvody úspěchů i neúspěchů projektů [podle 21]. 

Důvody 
neúspěchu 

[%] 
Diskutabilní 

projekty 
[%] 

Neúspěšné 
projekty 

[%] 

Zájem uživatelů 15,9 Nezájem uživatelů 12,8 Neúplné požadavky 13,1 

Podpora 
vrcholného 
managementu 

13,9 Neúplné požadavky 12,3 Nezájem uživatelů 12,4 

Jasné požadavky 13 
Měnící se 
požadavky 

11,8 Nedostatek zdrojů 10,6 

Správný plán 9,6 Nedostatek podpory 7,5 
Nerealistická 
očekávání 

9,9 

Realistická 
očekávání 

8,2 
Technologická 
nekompetence 

7 
Nedostatek 
podpory 

9,3 

Postupné 
„milestones“ 

7,7 Nedostatek zdrojů 6,4 
Měnící se 
požadavky 

8,7 

Kompetentní tým 7,2 
Nerealistická 
očekávání 

5,9 
Nedostatky 
v plánování 

8,1 

Vlastnictví 5,3 Nejasné cíle 5,3 „již nebylo potřeba“ 7,5 

Jasné vize a cíle 2,9 
Nerealistický 
časový rámec 

4,3 
Nedostatek v IT 
managementu 

6,2 

Tvrdá práce a 
zaujetí 

2,4 Nová technologie 4,3 
Technologická 
negramotnost 

4,3 

 
Z výše uvedené Tab. 1.1 jednoznačně vyplývá, že mezi nejdůležitější faktory, 

které rozhodují o úspěchu či neúspěchu projektu, jednoznačně patří zájem uživatelů  
o projekt a také přesné a kompletní vymezení požadavků. Dalšími velmi důležitými 
faktory jsou podpora vrcholového managementu, dostatek zdrojů a stanovení 
realistických očekávání, které má projekt přinést. Zvláště na tyto faktory je tedy nutné 
brát ohledy při zavádění PLM.  
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2 PLM VE STROJÍRENSTVÍ 

 

2.1 Vývoj PLM 

S nástupem systémů Computer Aided Design (CAD) na počátku 80.let 
vstoupil inženýrský design do zcela nové éry. CAD systémy umožnily vytvářet 
geometrické modely produktů v počítači, pro opětovné použití a manipulaci 
projektanta dle potřeby. Každý nový CAD systém poskytoval více funkcí a možností 
než systém předchozí. CAD systémy byly a stále zůstávají vysoce technickým 
softwarem s extrémně bohatými funkcemi a možnostmi pro detailní návrhy. 
Souběžně s vývojem Computer Aided Design, Manufacturing a Engineering (CAD, 
CAM, CAE) se již během osmdesátých let objevily systémy pro řízení výrobkových 
dat – Product Data Management (PDM). Potřeba snadného, rychlého a bezpečného 
přístupu k platným datům během procesu návrhu výrobku byla hlavní hnací silou 
rozvoje PDM [podle 22]. 

Postupem času byla řešení PDM doplněna novými funkcemi, jako je správa 
dokumentů a pracovních postupů, řízení změn a projektů. První generaci PDM 
systémů se nepodařilo zahrnout neinženýrské oblasti v rámci podniku, jako např. 
prodej, marketing a řízení dodavatelských řetězců. Další rozšiřování PDM systémů 
ztěžovaly dvě hlavní omezení. Zaprvé systémy měly omezený rozsah, co se údajů 
týká. Informace spravované prvními PDM systémy byly omezeny pouze na technické 
informace, protože byly od počátku navrženy tak, aby podporovaly a doplňovaly 
systémy CAD, CAM a CAE. Za druhé, práce s PDM systémy nebyla vždy 
jednoduchá a obvykle vyžadovala technické zázemí [podle 22]. 

V devadesátých letech začali výrobci PDM nabízet systémy s webovým 
rozhraním, a také výkonnější, a především uživatelsky přívětivější vizualizační 
nástroje pro rozšíření uživatelské základny. Web poskytl nezbytnou infrastrukturu pro 
vývoj lehkých, obecných uživatelských rozhraní s extrémně nízkými náklady na 
podporu. Díky univerzální, levné a všudypřítomné povaze internetu se webové PDM 
systémy staly dostupnější v celém podniku. Jejich hlavní funkce však zůstaly 
zaměřeny na správu technických dokumentů. Proto zůstaly nedostatečné na podporu 
všech úkolů při správě údajů o výrobku během celého životního cyklu [podle 22]. 

 Koncepce řízení životního cyklu (PLM) se objevila později v devadesátých 
letech s cílem překonat technické aspekty produktu a poskytnout sdílenou platformu 
pro vytváření, organizaci a šíření informací o výrobcích (od kolébky do hrobu) v rámci 
celého podniku. PLM se snaží rozšířit dosah PDM mimo design a výrobu do oblastí 
jako je marketing, prodej a servis po prodeji, a zároveň oslovuje všechny 
zainteresované strany produktu po celou dobu jeho životnosti. Rozšíří PDM systém 
tak, aby zahrnoval funkce vytváření informací o definici produktu a také řízení                    
a kontrolu těchto informací. Jinými slovy, zatímco PDM je zaměřen na správu dat 
vytvořených nástroji pro tvorbu informací, PLM také zahrnuje nástroje pro tvorbu 
obsahu. PLM se snaží zaplnit mezeru mezi podnikovými obchodními procesy                   
a procesy vývoje produktů. PLM má navíc jeden hlavní identifikátor: jde především             
o správu znalostí. Na rozdíl od systémů PDM, které se zaměřují na správu dat, je 
PLM ve svém jádru procesem, který podporuje zachycení, organizaci a opakované 
využití znalostí v průběhu celého životního cyklu produktu [podle 22]. 



 

PLM VE STROJÍRENSTVÍ 
 

23 ÚST FSI VUT v Brně 

PLM je podniková aplikace, která má ve srovnání se svými protějšky největší 
vliv na celkové podnikání. Bez správného pochopení PLM (strategie a její 
implementační důsledky) uživatelé nebudou správně využívat své schopnosti             
a budou odkloněni od svého zavedeného způsobu podnikání. Bez jasného 
pochopení potřeb uživatelů nebudou dodavatelé PLM systémů schopni poskytovat 
efektivní řešení. Skutečné výhody PLM řešení budou získány pouze tehdy, když 
budou mít uživatelé i vývojáři systému jasnou představu o PLM z pohledu definice, 
funkce, rozsahu a relativního umístění v rámci podniku [podle 22]. 

 

2.2 Vývoj PLM 

Strojírenství se řadí mezi nejstarší a nejobsáhlejší technické disciplíny. 
Zároveň se také jedná o oblast, kde dochází díky neustálému výzkumu a vývoji 
k neuvěřitelným pokrokům. Výrobní podniky se snaží inovovat své procesy a postupy 
výroby, zlepšovat kvalitu svých výrobků tak, aby zákazníkům přinášeli stále 
nejmodernější produkty. Je zřejmé, že v současné době se ze strany podniku jedná   
o jakousi nutnost, z hlediska udržení se na trhu a získání konkurenční výhody. 
K tomu značně dopomáhá zavedení a využívání PLM systému ve společnosti.  

Společnosti zabývající se výrobou mají obvykle specializovaná oddělení. Tato 
oddělení si v průběhu své existence vytvořila vlastní postupy a systémy pro správu 
dat, což napomáhá usnadnění práce v jejich oblasti. Konstrukční oddělení bylo 
zaměřeno na organizaci výkresové dokumentace, ovšem s nástupem PDM systémů 
se začaly k této práci používat počítače jako databáze výkresů. V průběhu let se 
PDM systémy vyvinuly a začaly podporovat funkce jako procesní řízení                     
a management řízení pro konstrukční disciplíny. Vývoj softwaru a elektroniky byl 
velmi obtížně řiditelný v PDM systémech, proto na podporu vývoje softwaru byl 
vyvinut systém správy softwaru (SCM), který byl oddělený od systémů PDM.  

Pro efektivní správu dat o životním cyklu výrobku je nesmírně důležitá 
interdisciplinární spolupráce, zejména tam, kde se jedná o heterogenní technologie, 
nástroje a pracovní postupy. Neefektivní správa dat může mnohdy způsobovat 
situace nevýhodné pro firmu, ve kterých inženýři věnují více času informačnímu 
managementu než samotné inženýrské a vývojové práci. Jak inženýři využívají svůj 
čas je znázorněno na Obr. 2.1 [25]. 

Díky této studii bylo zjištěno, že pouze jedna třetina času vývojářů byla 
vynaložena na úkoly, které přímo přispívají k vývoji produktu. Situace, kdy každé 
oddělení společnosti pracuje nezávisle a má vlastní IT systém nefunguje. 
Různorodost IT systémů ztěžuje spolupráci a sdílení informací [25]. 
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Obr. 2.1 Časové využití inženýrské práce [25]. 

 

V průběhu času byla vytvořena celá řada informačních systémů na sobě 
závislých, kde bylo mnoho informací pevně zakódováno. Není snadné dosáhnout 
jednotného softwarového prostředí, protože systémy a řešení informačních 
technologií jsou rozděleny na vývojovou část a ostatní oddělení. Vzhledem k rozvoji 
na několika odděleních napříč firmou jsou vyžadovány výkonné IT nástroje                 
a systémy, kde jsou informace neustálé přístupné a lze je okamžitě upravit. Tento 
koncept je součástí nástroje PLM (Product Lifecycle Managementu). Na Obr. 2.2 
jsou znázorněny příklady PLM architektur [26]. 

 

 
 

Obr. 2.2 Architektury PLM [26]. 
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PLM není vybavení, které si firma zakoupí a začne používat jako mnoho jiných 
IT nástrojů. Jedná se do určité míry o nástroj, který všechny společnosti mají a vždy 
měly. Jedná se hlavně o rozšiřování a naplňování potřeb společnosti v rámci řízení 
informací v průběhu času. Při zavedení PLM dochází tedy spíše ke změně 
informačního managementu a k posunu směrem k lepšímu řízení informací. 
Zavedení je také o organizační změně a řízení znalostí. Vytvoření počátečního 
projektu se skládá z fáze plánování, fáze implementace, a nakonec fáze použití. 
Velice zásadní rolí pro nejhodnější návrh systémů PLM při využívání v reálném 
průmyslovém prostředí je pochopení způsobu, jakým jsou plánovány, zaváděny         
a používány.  

Neustálý vývoj ve strojírenských firmách vyžaduje systémy na správu 
informací, ve kterých se funkce správy dat netýká pouze jedné specifické disciplíny, 
ale dalších disciplín a případně i dalších podniků. Jedná se o velkou výzvu, kde je 
třeba zvážit i organizační a vývojové procesy, aby bylo možné efektivně pracovat na 
vývoji dalších výrobků.  

Při implementaci systémů PLM je nutné zvážit podnikatelskou perspektivu       
a to, co je nejlepší pro podnikání, procesy řízení podniku, produkt, zisk                                            
a konkurenceschopnost jako strategickou investici. Dále je nutné brát v potaz 
perspektivu uživatelů, schopnosti konstruktérů pracovat efektivně, podpory 
softwarových nástrojů a systémů, které potřebují, aby byli efektivní, inovativní                   
a spokojení s pracovními podmínkami. Jako o kombinaci uživatelské a obchodní 
perspektivy lze mluvit o organizačním řízení změn. To má zásadní význam na určení 
příčin změn a vylepšení propojení různých aspektů týkajících se podnikatelské 
perspektivy. Dále je velice nutné zvážit technickou realizaci návrhu, tedy nákladově 
efektivní IT systémy, které jsou schopné podporovat jak obchodní, tak i uživatelskou 
perspektivu. Následné zvolení komerčních produktů nebo řešení na míry společnosti 
by mělo být zváženo z pohledu jednak uživatele, ale také z pohledu investičních 
nákladů kladených na daný podnik [26]. 

 

2.3 PLM v automobilovém průmyslu 

Dnešní automobilové společnosti jsou vyzývány k tomu, aby navrhovaly               
a vyvíjely složitější vozidla rychleji než kdy jindy ve stále více konkurenčním 
globálním prostředí. Automobilový průmysl je neustále svědkem dramatických změn 
v designu výrobků, používání softwarů a elektroniky, změn týkajících se 
dodavatelského řetězce a bezpečnostních norem. Proto není divu, že automobiloví 
výrobci a dodavatelé představují pro PLM systémy největší růstovou oblast. 
Zavedení správné strategie a řešení PLM je nezbytné, pokud mají výrobci                 
a dodavatelé v automobilovém průmyslu uspět v poskytování inovace zaměřené na 
produkty v klíčových oblastech obchodních operací [podle 27, 28]. 

V oblasti automobilového průmyslu se jedná o komplexní výrobek s několika 
designéry a inženýry zapojenými do jeho konstrukčního řetězce, viz Obr. 2.3. Výroba 
automobilů je charakterizována jedním z nejsložitějších, nejsofistikovanějších             
a vícevrstvých logistických řetězců. Užívání automobilu také zahrnuje mnoho aktérů 
v rámci svého servisního řetězce, nejen zákazníka a dodavatele, ale také různé 
dodavatele služeb [podle 2]. 
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Obr. 2.3 Produktová data výroby automobilu [podle 2]. 

 

Životní cyklus automobilu vede k rostoucímu množství informací, které 
používá obrovská škála uživatelů uvnitř i vně společnosti, v různých funkcích a na 
různých úrovních detailů. Každý z uživatelů má svůj vlastní pohled na produkt. 
Dodavatel součástek může vyrábět správnou součást, dodavatel služeb může znát 
správnou verzi komponenty, která má být změněna, produktový inženýr může znát 
správné výkresy, které mají být analyzovány. Rozložení produktových dat mezi 
jednotlivé uživatele je znázorněno na Obr. 2.4 [podle 29]. 

Výrobci automobilů zefektivňují vývoj a uvedení nových modelů na trh tím, že 
spojují týmy mechanických, elektrických a softwarových inženýrů. Toto propojení 
mnohdy přesahuje hranice společnosti, mnohdy bývají dodavatelé požádáni, aby 
přispěli mnohem dříve v procesu navrhování. Tento více spolupracující proces je 
v souladu s úsilím o zlepšení využívání zdrojů. Rozbitím konstrukčních sil si 
společnosti mohou dovolit opětovně použít díly a software napříč modely a výrobními 
zařízeními, což významně zkracuje čas a úsilí potřebné k vytvoření nových produktů. 
Je tedy nutné centralizovat PLM řešení tak, aby bylo zajištěno, že každá fáze bude 
řádně řízena s maximálním využitím zdrojů [podle 30]. 
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Přidání nových vozidel do produktové řady je jedním ze způsobů, jak může 
automobilový výrobce navýšit tržby. Vzhledem k tomu, že se světoví výrobci snaží 
každý rok uvést na trh nové modely, PLM systém musí splňovat nebo překračovat 
časové plány pro uvedení každého výrobku na trh. Každé uvedení nového produktu 
na trh musí být účinně řízeno mezi všemi partnery v rámci dodavatelského řetězce 
s příslušnými, aktuálními údaji o výrobcích, které jsou rychle a bezpečně dostupné 
v každé fázi [podle 28]. 

Obr. 2.4 Rozložení produktových dat [podle 29]. 

 

Vzhledem k tomu, že se do vozidel přidávají další technologie, výrobci 
automobilů vytvářejí produkty, které jsou velmi složité a sofistikované zároveň. To 
vyžaduje týmy, které mají více funkcí často s novými dovednostmi. Ale v mnoha 
společnostech jsou technické týmy umlčeny technologií, která jim neumožňuje 
požadovanou spolupráci. Současně výrobci hledají lepší efektivitu podnikání, řízení 
nákladů, alokaci zdrojů a zajišťování kvality v průběhu celého životního cyklu 
produktu. Využívání PLM systémů usnadňuje efektivní správu dat a sdílení informací 
potřebných ve výrobním prostředí [podle 30]. 

Správa informací se stará o veškeré informace, které jsou vytvořeny a běžně 
užívány uvnitř společnosti i mezi společnostmi. V dnešním moderním světě 
počítačových systémů se informace ukládají do databází, které samy o sobě 
představují oblast výzkumu. Pro účely výzkumu je velmi důležité znát workflow a 
procesy vývoje produktů uvnitř společnosti. Od doby, kdy velké společnosti zahrnují 
do systémů PLM celou oblast vývoje, mají nejenom technické inovace lepší zpětnou 
vazbu.  
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V dnešní době může být na správu informací nahlíženo ze čtyř pohledů. Tyto 
pohledy jsou: postup, informace, organizace a informační systémy, viz Obr. 2.5. Tyto 
čtyři pohledy jsou na sobě vzájemně závislé, a pokud je v kterémkoli z nich 
provedena změna, má dopad na PLM systém jako na celek [podle 31].  

Obr. 2.5 Čtyři pohledy na PLM systém [podle 31]. 

 

2.3 Produktivita práce 

Je všeobecně známo, že produktivita zaměstnanců a celé firmy je důležitá pro 
každou společnost všech velikostí. Produktivita práce je měřitelná a pomocí 
některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. V nejobecnějším smyslu je 
chápána jako poměr výstupu ke vstupu. Je tedy zcela jasné, že pro zvýšení 
produktivity je nutné zvyšovat výstupy nebo naopak snižovat vstupy. Navýšení 
produktivity práce neboli objem vyprodukovaných hodnot, které připadají na jednotku 
spotřebované práce, lze dosáhnout mnoha způsoby. Produktivita práce lze zvýšit 
zlepšením výrobních technologií, vyšší pracovní zručností, prohlubováním kapitálu     
a také implementací PLM systému.   

 Každoročně dochází v České republice k pozvolnému nárůstu produktivity 
práce, ale stále ještě nedosahuje ani na tři čtvrtiny průměru v Evropské unii. Češi se 
snaží nárůstu produktivity dosáhnout zaváděním nejmodernějších technologií stejně 
jako sousední Němci. Bohužel nezáleží pouze na zavedení nejnovější technologie. 
Základem je, aby zaměstnanci tyto technologie začali využívat. V Tab. 2.1 je pro 
srovnání uvedena procentuální výše hrubého domácího produktu [32,33].  
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Tab. 2.1 Výše hrubého domácího produktu [33]. 

Stát Před 10 lety Před 5 lety V roce 2018 

Německo 100 % 100 % 100 % 

Česká republika 57 % Německa 56 % Německa 59 % Německa 

USA 107 % Německa 107 % Německa 101 % Německa 

 

Pro srovnání je v Tab. 2.2 uvedena produktivita práce v zemích Evropské unie 
za rok 2018, produktivita je vyjádřena v eurech na hodinu. Česká republika se 
v tomto žebříčku nachází až na 20. místě z celkového počtu 28 zemí. V loňském 
roce činila produktivita v ČR 20,1 eura na hodinu, zatímco průměrná hodnota 
v Evropské unii dosahoval 39,9 eura. Česká republika nedohnala a zatím ani 
nedohání žádnou z vyspělých zemí. Na druhou stranu však ČR začaly během 
posledních let dohánět země, které byly v průběhu devadesátých let 20. století 
považovány za evropské ekonomické outsidery [32]. 

 Zvyšování produktivity se stalo každodenním slovním spojením ve většině 
firem. Každý si však s tímto pojmem spojuje různé věci. Někdo si pod ním 
představuje nákup nového zařízení, jiný zase zvýšení pracovního tempa. Cílem 
zvyšování produktivity je nelezení rezerv v současném systému a následná 
optimalizace výrobních a podpůrných procesů.  

Zavedením a užíváním PLM systému je možné dosáhnout nárůstu produktivity 
práce v dané firmě. Implementací PLM systému dojde k odstranění veškeré činnosti 
bez přidané hodnoty. Mnoho věcí je automatizovaných, např. kusovníky se přenáší 
z CADu až do výrobního systému, aniž by je musel někdo přepisovat. Už dnes 
pozorujeme, že výkresová dokumentace v papírové podobě má stále méně charakter 
informace závazné. S navyšujícím se počtem plně digitálního procesu vzniku 
výrobku její význam i nadále klesá. CAD data (obecněji CAx data) jsou v mnoha 
společnostech chápána jako jediný závazný zdroj informací o tvaru a dalších 
vlastnostech budoucího produktu. Důsledkem šíření bezchybných dat bývá skokový 
nárůst produktivity práce přípravných i výrobních etap, při zachování kvality výrobku. 
Navíc dochází k odstranění přechodu mezi tvorbou základního konceptu výrobku       
a dalšími etapami. Zkrácení časů také nastává díky tomu, že PLM systém umožňuje 
začít konstruovat výrobek už v době, kdy ještě není dokončen návrh [20, 34]. 
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Tab. 2.2 Produktivita práce v zemích Evropské unie [32].   

Země Produktivita (v eurech) 

Lucembursko 84,3 

Irsko 81,2 

Dánsko 70,3 

Švédsko 59,3 

Belgie 58,7 

Nizozemsko 56,5 

Německo 54,3 

Francie 54 

Finsko 53,9 

Rakousko 51,9 

Velká Británie 43,4 

Itálie 39,7 

Španělsko 35,4 

Kypr 27,3 

Slovinsko 26,5 

Malta 26,3 

Portugalsko 21,3 

Řecko 21,1 

Slovensko 20,9 

Česká republika 20,1 

Estonsko 19,3 

Litva 16,8 

Chorvatsko 16,5 

Lotyšsko 16,1 

Maďarsko 15,7 

Polsko 14,1 

Rumunsko 12,1 

Bulharsko 8,7 
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3 VÝROBNÍ PROGRAM 

 

3.1 Představení společnosti 

Společnost ITW PRONOVIA, s.r.o. je součástí nadnárodní korporace ITW 
(Illinois Tool Works Inc.), která byla založena v Chicagu v roce 1912. Celá síť jejích 
společností dnes pokrývá již 57 zemí světa a zaměstnává 49 000 zaměstnanců. 
Produkty a řešení korporace ITW nacházejí uplatnění po celém světě na místech 
jako jsou ropné plošiny, mosty, větrné turbíny, domácnosti, pracoviště či dokonce 
mobilní zařízení. Výrobky lze nález v celé řadě odvětví, jako je letectví, 
kosmonautika, zdravotnictví a automobilový průmysl [35]. 

Společnost PRONOVIA, s.r.o. ve Velké Bíteši byla založena v roce 1992             
se zaměřením na produkci plastových výrobků. V roce 2000 společnost vstoupila         
do koncernu ITW a nyní již vyrábí produkty výhradně pro automobilový průmysl. 
Během několik let svého působení došlo k rozšíření portfolia o kovové součásti 
airbagů, plastové dekorativní díly karosérie a funkční plastové chladící a palivové 
systémy. Na inovacích se podílejí a spolupracují týmy nejvýznamnějších světových 
automobilek, jako je BMW, Daimler, VW, Audi, Ford, Renault, Jaguar Land Rover, 
Nissan a další [35]. 

Od roku 2009 firma neustále roste. ITW Pronovia ve Velké Bíteši zaměstnává 
v současné době 1600 zaměstnanců. Výroba zde probíhá ve dvou směnném 
provozu ve dvanácti hodinových směnách. V dnešní době společnost vyvíjí a vyrábí 
nejmodernější a nejkvalitnější komponenty pro automobilový průmysl. O tom, jak se 
společnosti daří na trhu svědčí nejenom zvětšující se množství zakázek, ale také 
stále rostoucí tržby. Na následujícím Obr 3.1 je vidět vývoj tržeb za poslední roky. 
Vývoj tržeb má stále rostoucí tempo, s výjimkou roku 2012, kdy nastal pokles. 

 

Obr. 3.1 Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb v tisících Kč.  
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Společnost se za dobu svého působení dostala do přední pozice v odvětví 
působnosti a tuto pozici si neustále drží. Nasvědčuje tomu i vývoj výsledku 
hospodaření za posledních pár let, který je znázorněn na Obr. 3.2. Jak je vidět, 
společnost pravidelně generuje zisk, který každoročně narůstá.  

 

 

Obr. 3.2 Vývoj výsledku hospodaření společnosti v tisících Kč. 

 

Na Obr 3.1 a Obr. 3.2 bohužel chybí údaje za rok 2018. Je to z toho důvodu, 
že v době zpracování diplomové práce společnost ITW Pronovia tyto údaje ještě 
nezveřejnila. 

 

3.2 Politika společnosti 

Základem pro fungování společnosti je obchodní model, který obsahuje tři 
klíčové prvky: 80/20 podnikový proces, udržitelná diferenciace inovací                                 
a decentralizovaná podniková kultura. Dále společnost klade velký důraz na rozvoj        
a školení svých pracovníků. 

Koncept 80/20 se zaměřuje na to nejdůležitější (20% tvoří 80% hodnoty)                 
a naopak méně důležitým věcem se věnuje méně času a úsilí (80% tvoří pouze 20% 
hodnoty). Všichni zaměstnanci se řídí tímto principem a tím dochází ke zjednodušení 
všeho, co dělají a soustředí se na ty nejdůležitější aktivity, které ovlivňují ziskovost 
společnosti. Veškeré inovace rovněž dodržují pravidlo 80/20. V praxi to znamená to, 
že se společnost soustředí na klíčové zákazníky. Čerpá ze vzájemných vztahů                
a společně se zaměřuje na design a vývoj nových produktů a komponent [36]. 

Snahou korporace ITW je, aby její jednotlivé divize byly schopny fungovat jako 
menší společnosti. Tato decentralizovaná kultura výborně funguje a je rovněž velkou 
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konkurenční výhodou. Jednotlivé podniky korporace se v celém obchodním modulu 
vyznačují velkou flexibilitou. Společnost dokáže rychle měnit a přizpůsobovat firemní 
procesy tak, aby byly naplněny potřeby zákazníků [36]. 

Inovacemi, kreativitou a precizností práce vytváří společnost výrobky a služby 
jedinečné hodnoty, které zajistí dlouhodobý růst, sociální jistoty pro své zaměstnance 
a jedinečnou konkurenční výhodu. 

 

3.3 Výrobkové portfolio 

Jak již bylo zmíněno, ITW PRONOVIA spolupracuje s předními světovými 
značkami automobilového průmyslu. Vzhledem k širokému portfoliu výrobků se 
společnost dělí celkem na čtyři divize:  

• Body 

• Fuel 

• Powertrain Metals 

• Powertrain Plastics 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou společnost, kde každá divize 
produkuje několik různých druhů výrobků, podrobněji se v dalších částech budu 
zabývat pouze divizí Powertrain Plastics. 

 

Divize Body 

 Divize Body se zabývá výrobou jak vnitřních, tak i venkovních klikových 
systémů pro otevírání vozů. Zvláště velká pozornost je věnována pohledovým 
plochám – jak vysoce kvalitním chromování v různých odstínech, tak i lakování 
v barvě karoserie. Integrace dalších ovládacích prvků, jako je zámkový/keyless 
mechanismus, reproduktory, osvětlení, spínače, ovladače, resp. ochrana proti 
otevření dveří při bočním nárazu, je standardem pro klikové sestavy, které 
společnost vyrábí [37]. 

Obr. 3.3 Klikový systém pro a) model Audi Q7, b) model Jaguar X Type [37]. 

a) b) 
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 Nejnovější inovací v otevírání dveří vozu, kterou společnost vyvinula, je 
Integrovaná klika tzv. „Flush handle“. Jedná se o unikátní a patentovaný systém 
venkovní kliky, která nevystupuje z roviny karoserie. Po detekci klíče v blízkosti vozu 
klika automaticky vyjede. Tato inovace je velmi kladně hodnocena u všech světových 
designérů a výrobců automobilů [37].  

 

Divize Fuel 

Divize Fuel se zabývá vývojem a výrobou všech pěti zón potřebných ke 
zdárnému natankování paliva. Od jedinečného systému rozpoznání správné 
tankovací pistole, přes bezsvíčkové uzavírání tankovacích hrdel až po uzavření 
tankovacího prostoru víčkem v karoserii. Divize dodává výrobky do převážné většiny 
evropských     i mimoevropských automobilek. Neustálý růst je důkazem důvěry 
zákazníků v jedinečné a vysoce kvalitní produkty [38]. 

Obr. 3.4 Tankovací hrdlo pro a) Porsche Macan, b) Škoda Rapid [38]. 

 

Divize Powertrain Metals 

Automobilový průmysl vstupuje do světa pasivní bezpečnosti, a to hlavně 
airbagových systémů. Tento vynález je datován již k padesátým letům minulého 
století a od té doby prošel významnou proměnou.  

Ve spolupráci s mnoha zákazníky se divize Powertrain Metals podílí na vývoji, 
testech a výrobě airbagových komponentů. Airbagy osazené těmito komponenty se 
montují do milionů aut vyráběných po celém světě. Hlavními zákazníky jsou světoví 
lídři v tomto odvětví, a to Autoliv a TRW [39]. 

Specialitou společnosti je výroba tzv. hlubokotažených dílů z oceli. Tato 
technologie skrývá obrovské know-how a možnosti zlepšování těchto procesů 
výroby. Výsledkem výzkumu a zlepšování procesů výroby jsou komplexnější              
a kvalitnější bezpečností díly [39].  

 

 

a) b) 
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Divize Powertrain Plastics 

 Divize Powertrain Plastics, se primárně zabývá termoregulačními jednotkami 
pro spalovací motory. Každý automobil je vybaven termostatem, který má za úkol 
ovládat proudění chladící kapaliny ve velkém chladícím okruhu. Každý motor má 
danou ideální pracovní teplotu, které je nutné dosáhnout v co nejkratším čase pro 
optimální chod. Dokud chladící kapalina nedosáhne požadované teploty, motor není 
optimálně prohřátý, termostat zůstává zavřený a vodní čerpadlo žene chladící 
kapalinu pouze malým okruhem přes radiátor topení. Jakmile chladící kapalina 
dosáhne požadované teploty na malém okruhu, dochází k otevření termostatického 
ventilu, který začíná pouštět chladící kapalinu do velkého okruhu přes chladič 
motoru. Otevírání termostatu musí probíhat ve správný okamžik, ani moc brzy, ani 
moc pozdě. Pokud se bude otevírat brzy, motor se bude špatně zahřívat a nebude 
držet optimální provozní teplotu. Pokud by k otevírání termostatu docházelo naopak 
pozdě, teplota chladící kapaliny by už byla příliš vysoká a při vyšší okolní teplotě by 
docházelo k přehřívání chladící kapaliny a následnému vyvaření [40,41].  

 V současné době se snad u všech automobilů požívá parafínový neboli 
voskový termostat, který se skládá z otevíracího víčka, případně i obtokového víčka 
a pružiny. Pružina, která tlačí na víčko obtoku, zajišťuje otevírání termostatu při 
nárůstu tlaku v chladícím okruhu. Popis částí voskového termostatu je na Obr. 3.5 
[40]. 

Obr. 3.5 Popis částí voskového termostatu [40]. 

 

Na Obr. 3.6 je řez voskovým termostatem. Vlevo je termostat zavřený, vpravo 
je termostat otevřený. Dokud je termostat studený, parafín v jeho těle zůstává 
v tuhém stavu. Jakmile dojde k zahřívání termostatu, parafín začne tát a zvětšuje 
svůj objem. Zvětšující se objem parafínu vytlačuje ven ovládací jehlu, která tlačí do 
víčka termostatu a otevírá ho. Průběh otevírání termostatu reguluje hlavní pružina, 
která je nastavená tak, aby došlo k otevírání a zavírání termostatu až při určité 
teplotě, kdy tlak parafínu překoná sílu pružiny [41]. 
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Obr. 3.6 Řez voskovým termostatem [41]. 

Divize Powertrain Plastics spolupracuje s automobilkami, které vyžadují pouze 
ty nejinovativnější termostaty, které jsou momentálně na trhu. Jedině tyto termostaty 
dokáží splnit požadavky na rychlé zahřátí motoru a precizně reagovat na měnící se 
zatížení motoru tak, aby měl motor stálou teplotu a produkoval minimum emisí. 
Denně tedy probíhá vývoj nových výrobků a vývoj výrobních procesů tak, aby 
konečné výrobky i nadále obstály na špici tohoto trhu [42]. 

Výrobkové portfolio této divize je tvořeno mnoha produkty. Je tomu z toho 
důvodu, že každá značka automobilů má vlastní design termoregulační jednotky a ve 
většině případů se liší i termoregulační jednotky podle typu automobilu. Následně 
jsou uvedeny typy některých termoregulačních jednotek, které společnost vyrábí. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 3.7 Termoregulační jednotky Daimler a) typ A 274, b) typ A 260, c) typ A 270 
[42]. 

 

1 – Nerezová vysouvací jehla termostatu 

2 – Teflonová manžeta 

3 – Parafínová náplň termostatu 

4 – Měděné pouzdro termostatu 

a) b) 

c) 
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Obr. 3.8 Termoregulační jednotky BMW a) typ B58M [42], b) typ B38M. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 3.9 Termoregulační jednotky Renault a) typ H4H5 [42], b) typ R9M, c) typ K9K.  

 
 

 
 
 
 
 
 

a) b) 

a) b) 

c) 

c) 
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Obr. 3.10 Termoregulační jednotka pro značku Porsche.  
 

 
Obr. 3.11 Termoregulační jednotka pro značku VW [42]. 

 

Společnost ITW Pronovia ve Velké Bíteši vyrábí pouze plastové komponenty 
pro termoregulační jednotky. Spojovací materiál, těsnící kroužky, teflonové kroužky, 
voskové prvky a gumičky společnost nakupuje od subdodavatelů. Protože si ITW 
zakládá na vysoké kvalitě svých výrobků, jsou veškeré subdodavatelem dodávané 
komponenty testována a kontrolovány, aby splňovaly standard nejvyšší kvality.  
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4 VÝROBNÍ SYSTÉM 

Obecně lze výrobní systém popsat jako způsob, během kterého dochází 
k přeměně vstupů na výstupy pomocí transformačního procesu. To vše probíhá za 
účelem vzniku přidané hodnoty. Pod pojmem přidaná hodnota lze chápat to, co 
zvyšuje daný systém v poměru k ostatním činnostem. Systém tedy pomáhá dělat 
věci správně.  

V dnešní době již výrobní systém není vnímán jako „blackbox“ systém, ale 
klade velký důraz na informační a materiálové toky, na propojení se zákazníky           
a dodavateli i na podněty z okolního prostředí. Cílem je především vytvořit štíhlý 
výrobní systém, kde je zajištěn efektivní tok materiálu nebo informací. A zároveň 
snížit či zcela eliminovat plýtvání, jako jsou např. nevyužité prostory, budovy, 
zmetkovitost a informační šum. 

Společnost ITW PRONOVIA se zabývá vývojem a výrobou komponentů pro 
automobilový průmysl, disponuje hned několika výrobními halami v uceleném areálu. 
Celý areál je ohraničen plotovým systémem a jediný možný vstup dovnitř je přes 
vrátnici. Společnost má také několik skladů, a to nejenom ve Velké Bíteši ale                       
i v okolních vesnicích.  

Každá z divizí má svou vlastní výrobní halu. Výrobní prostory pro divizi 
Powertrain Plastics jsou rozděleny na několik linek, a to podle typu vyráběné 
termoregulační jednotky. Každá z linek má vlastní prostory, které jsou dále děleny na 
část, kde jsou umístěny vstřikovací lisy, a část, kde jsou umístěny montáže. Dále 
jsou součástí hal i skladovací prostory pro uskladnění materiálu, polotovarů, 
nakupovaných dílů i hotových výrobků. Dopravu materiálu, polotovarů i hotových 
výrobků zajišťují v prostorách celé haly vysokozdvižné vozíky a také speciální vláček, 
který je schopen za jednu jízdu přemístit materiál na několik stanovišť zároveň.  

Z hlediska ergonomie se na pracovišti využívá smíšené osvětlení. Vzhledem 
k velikosti výrobní haly není možné využívat pouze denní světlo, proto je celá hala 
vybavena umělým osvětlením. Pracovníci pohybující se ve výrobě tak mají 
dostatečné množství světla nejen během denní směny, ale i během směny noční.   
Ve výrobní hale je v současnosti umístěno celkem 48 vstřikovacích lisů, které se 
během procesu vstřikování zahřívají. Z toho důvodu je celá hala vybavena výkonnou 
klimatizací, která pracuje během celého roku, ale největší zkouškou funkčnosti 
prochází v létě, kdy se teplota na některých pracovištích může vyšplhat až k 35°C. 
Na taková pracoviště jsou pak umisťovány přenosné ventilátory, které mají vytvořit 
příznivější prostředí.  

Prostorách jedné výrobní haly probíhá výroba i montáž, což je velmi výhodné 
pro udržování informačního a materiálového toku mezi pracovišti. Pro účely montáže 
termoregulačních jednotek jsou nezbytné jak vyráběné díly, tak i nakupované. 
Montáž využívá při práci jak nářadí, přípravky, tak i zařízení na první otestování. 
Každá z montáží má pro pracovníka vyhrazený prostor, který je dostatečně osvětlen, 
klimatizován a zároveň splňuje požadavky bezpečnosti práce, a tím jsou tato 
pracoviště vhodná pro produktivní práci. 



 

VÝROBNÍ SYSTÉM 
 

40 ÚST FSI VUT v Brně 

Na každém pracovišti montáže je rovněž vyhrazen prostor pro přepravní 
bedny, do kterých jsou ukládány hotové a otestované termoregulační jednotky. Ty 
jsou pak převezeny do skladu, odkud se expedují přímo k zákazníkovi.  

Na výrobní halu plynule navazují přilehlé prostory pracoviště technické 
laboratoře, kde jsou umístěny měřící přístroje, dále pracoviště kontrolorů a vedoucích 
linek. V dalších přilehlých prostorách se nachází kanceláře THP pracovníků, 
zasedací místnosti a kancelář pana ředitele. Všechny kanceláře využívají konceptu 
open space, což velmi přispívá k lepší komunikaci mezi týmem a celkově 
k jednodušší spolupráci. Zaměstnanci se tak na sebe mohou snadněji obracet, a to 
vede k větší informovanosti v týmu. Koncept open space urychluje práci 
zaměstnanců a zvyšuje celkovou produktivitu týmu.  
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5 PROCESNÍ ŘÍZENÍ ZAKÁZKY 

Společnost ITW působí celkem v 57 zemích světa, mezi kterými probíhá ať už 
v menší či větší míře přenos informací. Tato kapitola je zaměřena na popis 
informačního prostředí společnosti ITW Pronovia, s.r.o. se sídle ve Velké Bíteši, 
jakožto součást nadnárodního koncernu ITW. Při popisu je kladen důraz především 
na správu dokumentace, komunikaci mezi jednotlivými odděleními    a také na 
pochopení procesů probíhajících uvnitř firmy. Podklady pro zpracování této kapitoly 
byly poskytnuty přímo zástupci jednotlivých oddělení ve společnosti.  

 

5.1 Informační prostředí 

V rámci společnosti ITW Pronovia je používáno hned několik informačních 
systémů pro každodenní běžné úkoly na jednotlivých odděleních. Informace jsou 
zprostředkovány pomocí systémů IT Helpdesk, EDI, XPPS, IMES, Powerkey a CAQ. 

 

IT Hepldesk 

Jedná se o vnitropodnikový centrální informační systém, který spravuje IT 
oddělení. Každý z THP pracovníku ve firmě má k dispozici vlastní počítač a v případě 
jakéhokoliv problému týkajícího se PC zařízení stačí jednoduše zadat požadavek 
v podobě krátkého popisu problému na IT Helpdesk. Pracovníci IT oddělení ihned 
začnou reagovat a učiní potřebné kroky k odstranění tohoto problému. 

 

EDI  

EDI neboli elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange) představuje 
moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází 
k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů                   
(např. objednávek, dodacích listů, faktur atd.) elektronickou formou [43].  

Cílem systému EDI je postupně nahradit papírové dokumenty elektronickými, 
tím tedy snížit náklady spojené s jejich výměnou. Současně systém zvyšuje efektivitu 
práce a také kvalitu prováděných procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako 
dokumenty „papírové“.  

Zabezpečení dat přenášených cestou EDI je řešeno jednak softwarově přímo 
v systémech EDI, dále použitím kryptografických metod pro komunikaci mezi 
jednotlivými systémy a v neposlední řadě také implementací elektronického podpisu 
[43]. 
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XPPS 

 Jako celopodnikový informační systém (ERP) je používán systém XPPS. 
Jedná se o dialogově orientovaný, integrovaný systém plánování a řízení výroby. 
XPPS integruje celkem 12 základních modulů, které jsou nezbytné k optimálnímu 
plánování a řízení výroby. Další doplňkové moduly integrují do systému další funkce. 
Na Obr. 5.1 je přehled základních i doplňkových modulů. 

Obr. 5.1 Přehled modulů v systému XPPS [podle 44]. 

 

Systém XPPS obsahuje prvky, které představují podporu šitou na míru 
automobilovému průmyslu. Ve společnosti ITW Pronovia se využívá pro řízení 
nákupu, řízení výroby a TPV, řízení odbytových dodávek, řízení skladů a toků 
materiálu a také pro plánování materiálu, odbytu a výroby.  

 

IMES 

 Jedná se o velmi rozsáhlý informační systém postavený na databázovém 
serveru Microsoft SQL Server.  Microsoft SQL Server je databázový a analytický 
systém, speciálně vyvinutý pro internetové obchody, datové sklady a další související 
byznys. IMES je díky své modularitě vhodný pro společnosti všech velikostí                
i zaměření. Systém nabízí velmi bohatou nabídku modulů, viz Obr. 5.2, možnost 
libovolných úprav a také dokonalou přizpůsobivost dalším firemním systémům [45, 
46]. 
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Obr. 5.2 Přehled základních modulárních struktur IMES [45]. 

  

Systém IMES se skládá přibližně z 50 různých modulů. Konkrétní 
implementace ve společnosti umožňuje využívání pouze těch modulů, které pokrývají 
aktuální požadavky podniku.  

 

Powerkey 

 Software Powerkey je určen k řízení identifikačních systémů, a především ke 
zpracování získaných dat. Není vázán na konkrétní zařízení a díky univerzálnímu 
rozhraní je schopen spolupracovat s mnoha technickými prostředky, od 
jednoduchých dveřních jednotek až po inteligentní terminály s dotykovými displeji.  

Společnost ITW Pronovia v současné době využívá všechny tři aplikace 
softwaru Powerkey: 

• Docházkové systémy – slouží ke sledování a následnému 

vyhodnocování docházky zaměstnanců a také připravují podklady pro 

výpočet mezd.  

• Přístupové systémy – využívají se k zabezpečování budov, skladů        

a v neposlední řadě i celého areálu podniku. 

• Stravovací systémy – jsou určeny k automatizované a plnohodnotné 

obsluze firemní kantýny. 
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CAQ 

 Počítačová podpora jakosti CAQ (Computer Aided Quality) je navržena jako 
integrovaný systém určený pro podporu managementu jakosti. Tento informačně-
řídící systém je rozdělený do určitých oblastí, které pokrývají celou řadu požadavků 
mezinárodních norem pro management jakosti ČSN EN ISO 9001 [47]. 

 Digitální měřidla už často bývají propojena přímo s CAQ a systémem řízení 
jakosti. Měřicí pracoviště podniku je vybaveno následujícími typy měřidel:  

• konvenční přístroje pro měření délek, 

• 3D měřicí přístroje dotykové, 

• měřicí přístroje drsnosti povrchu, 

• měřicí mikroskopy, 

• přístroje pro měření tloušťky vrstev, 

• přístroje pro detekci přítomnosti cizích částic (čistoty). 

 

Zavedením systému CAQ dojde k naplnění požadavků na řízení procesních 
postupů dle norem pro systém managementu jakosti, ekologii a bezpečnost práce. 
Dále také nastává vzájemné provázání a předávání informací při řízení všech 
procesních postupů. A v neposlední řadě dojde také k zrychlení a zjednodušení 
činností při řízení a změně dokumentace, snadnému řízení a udržování externích 
dokumentů, a také k efektivnímu řízení a udržování záznamů o jakosti.   

 

5.2 Objednávky 

Objednávky jsou přijímány obchodním oddělením společnosti převážně 
v elektronické formě, výjimečně i v papírové podobě. K vyřizování objednávek 
používá společnost systém EDI pro zasílání objednávek, odvolávek, faktur                 
a dodacích listů. V přijímané objednávce zákazník uvádí všechny své požadavky na 
produkty.  

V případě, že se jedná o objednání již stávajícího produktu, který společnost 
vyrábí – jedná se o tzv. starý projekt, proběhne kontrola na skladě, zda je dané 
množství dílů dostupné. Pokud ano proces směřuje k vystavení zakázky                     
a expedičních dokumentů. Pak již následuje samotná expedice k zákazníkovi.  

Je-li během kontroly na skladě zjištěno, že společnost nemá dané množství, 
zadá se zakázka do výroby. Následuje technologické plánování výroby při 
současných výrobních kapacitách. Vzhledem k tomu, že v podniku běží současně 
výroba několika zakázek (projektů) zároveň, je nutné věnovat velký důraz kapacitním 
propočtům. Během plánování výroby je také nutné zařídit dostatek nakupovaných 
komponent, které jsou nezbytné ke kompletaci výrobku. Je vytvořena dokumentace 
výrobku, která je následně předána do výroby. 
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V případě, že zákazník požaduje nový typ výrobku, se kterým společnost 
zatím nemá zkušenosti – jedná se o tzv. nový projekt, putuje ihned návrhy 
objednávky od zákazníka na oddělení vývoje a výzkumu.  

 

5.3 Návrh a vývoj 

V rámci koncernu ITW probíhá nejenom výroba, ale také samozřejmě návrh        
a vývoj zaměřený nejen na zlepšování stávajících produktů, ale také na vývoj 
nových. Návrhem a vývojem se rozumí procesy řízení, ověřování a upravování 
návrhu výrobku s cílem co nejlépe uspokojit potřeby zákazníků. Na základě 
průzkumu trhu jsou definovány požadavky zákazníků s ohledem na nejmodernější 
technologie a poznatky o produktech, které souvisejí s předmětem podnikání 
společnosti.  

 Technologové, konstruktéři a všichni ostatní pracovníci podílející se na novém 
projektu jsou zodpovědní za jejich část od samotného návrhu, přes výrobu až                 
po testování prototypu.  

Výzkum a vývoj nových produktů neprobíhá přímo v ITW Pronovia ve Velké 
Bíteši. Tato pobočka společnosti není bohužel vybavená na to, aby byla schopna 
zaštítit celé oddělení výzkumu a vývoje. Ať už z důvodu nedostatečné prostorové 
kapacity, tak i z důvodu nedostatku odborníků, kteří by na oddělení vývoje pracovali. 
Pracoviště výzkumu a vývoje se proto nachází v další ze sesterských společností,      
a to v Hodenhagenu v Německu. 

 

5.4 Výroba komponentů a montáž 

Po přijetí zakázky, následné technologické přípravě výroby a zpracování 
veškeré potřebné dokumentace probíhá samotná výroba plastových komponent pro 
termoregulační jednotky. Výroba probíhá v jedné výrobní hale, kde je v současné 
době umístěno 48 vstřikovacích lisů. Hotové komponenty jsou uloženy do KLT boxů                           
a pomocí vysokozdvižných vozíků jsou přepraveny na pracoviště montáží. 

 Na pracovišti montáže se jsou dopraveny nejenom plastové komponenty, 
které jsou vyráběny přímo v podniku, ale také nakupované komponenty. Jedná se 
především o prvky spojovacího materiálu, těsnicí gumičky, voskové termostaty           
a teflonové kroužky. Po dokončení montáže jsou hotové díly uloženy do KLT boxů, 
baleny a připraveny na expedici k zákazníkovi. 

 

5.5 Kontrola 

Všechny vyrobené díly procházejí kontrolou, která má za úkol odhalit 
sebemenší nedostatek hotové výrobku. U termoregulačních jednotek je nutné 
provést kontrolu průtoku při otevřeném chladícím okruhu, kterou provádí automatické 
zařízení na montáži. Než výrobek opustí montáž proběhne kontrola, zda jsou 
všechny komponenty na svém místě, a tím se potvrdí funkčnost termoregulační 
jednotky. Dále je provedena kontrola vnější těsnosti, která se provádí v akvárku 
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naplněném vodou. Termoregulační jednotka se usadí do speciálního přípravku, 
ponoří se pod vodu a pustí se do ní zkušební tlak. V neposlední řadě se také provádí 
vizuální kontrola zkompletovaných dílů. Díly, které neprojdou některou z kontrol, jsou 
demontovány. 

 

5.6 Servis – reklamace, garance 

V případě, že je s termoregulační jednotkou problém, kontaktuje ihned 
zákazník společnost. Zákazníkem se zde myslí automobilka, která dané výrobky 
montuje do svých vozů. Ze strany zákazníka může firma obdržet reklamaci nebo 
garanci daného dílů.  

 O reklamaci se jedná v tom případě, pokud zákazník odhalil chybu na díle při 
montáži, ještě před prodáním nového vozu. Taková zpráva vyžaduje rychlou reakci 
v podobě vyplnění 8D reportu, ve kterém se hledají kořenové příčiny problému          
a případně vymezují okamžitá nápravná a preventivní opatření, protože zmetkovitý 
díl prošel všemi kontrolami v pořádku. Pokud společnost není schopna zavést 
okamžité nápravné opatření a negarantuje tak zákazníkovi 0% zmetkovitost, nařídí 
třídění celé šarže, což mohou být i tisíce kusů.  

 V případě garance došlo k poruše termoregulační jednotky až během 
používání vozidla. Garanční doba u jednotlivých automobilek se může lišit, ale 
obvykle se jedná o dobu 5 let. Pokud dojde k poruše termoregulační jednotka, která 
je ještě stále v garanční době, automobilka rozebere motor a jednotku pošle na 
analýzu k výrobci, tedy zpět do ITW. Obvykle se požaduje provedení analýzy dílu do 
30 dnů. Po provedení testů a demontáži celého dílu se zpravidla dojde k jednomu ze 
tří závěrů, viz Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1 Možné výsledky analýzy dílů. 

Příčina Rozhodnutí 

Chyba na straně zákazníka, zákazník díl 
poškodil nevhodným užíváním 

Garance zamítnuta 

Chyba na straně ITW Garance uznána 

Chyba na straně subdodavatele 
komponentů 

Garance zákazníkovi uznána (zaslání 
vadného komponentu subdodavateli) 

 
 

Z těchto tří možných variant je nejčastější ta první, ale občas je možné se 
setkat i s třetí variantou. Pokud díl přijde demontovaný, neúplný nebo rozbitý, není 
možné provést celkový rozbor funkčnosti dílů a garance se rovnou zamítá. 

Veškeré informace o garancích i reklamacích jednotlivých značek jsou 
zaznamenávány. Všechny údaje se zapisují do tabulky vytvořené v programu 
Microsoft Excel. Pomocí základních excelovských funkcí je v souhrnné tabulce všech 
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značek vytvořen přehled, kolik dílů bylo v každém měsíci uznáno a zamítnuto, a také 
z jakého důvodu. A z těchto údajů se vykresluje graf, který ukazuje kolik dílů 
společnost každý měsíc obdržela.  

 

5.7 Vyřazení z provozu 

Díly, které jsou odeslány zpět do společnosti ITW jsou již nadobro vyřazeny 
z provozu. Během testování a zjišťování příčin nefunkčnosti totiž dojde ke kompletní 
demontáži celé termoregulační jednotky. Po odeslání výsledku analýzy zpět 
zákazníkovi běží lhůta, kdy zákazník může projevit nesouhlas s výsledkem a může 
požádat o komponenty z demontovaného dílu pro přezkoumání. Tato doba obvykle 
trvá dva měsíce a po celou dobu musí být díly bezpečně uloženy. 

 Termoregulační jednotky se skládají převážně z plastových komponent, které 
je možné dále recyklovat. Tyto komponenty jsou sešrotovány, následně se šrot 
smíchá s granulátem a tato směs se dále používá do vstřikovacích lisů. Gumičky, 
těsnění a teflonové kroužky byly v kontaktu s chladící kapalinou, a proto se nechávají 
ekologicky likvidovat. Kovové součásti z termoregulační jednotky je možné nechat 
v kovošrotu vykoupit.   
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6 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Obecně lze říci, že každý podnik je založen za účelem generování zisku, který 
je vytvářen skrze přidanou hodnotu. V mnoha případech stačí k dosažení úspěchu 
pouze to, aby byla firma lepší než její konkurenti. Nabízet kvalitnější a cenově 
přijatelnější výrobky dodávané v kratších časových intervalech a flexibilněji. Právě 
z tohoto důvodu je důležité správně nastavit informační, organizační a hmotné toky 
napříč celou firmou tak, aby byla složka přidané hodnoty co nejlepší. Může se zdát, 
že se pojem výrobní systém zdá zastaralý, ale jedná se o flexibilní štíhlý systém 
neboli štíhlý výrobní systém. 

Štíhlý výrobní systém má za cíl zajistit podniku tvorbu přidané hodnoty s vyšší 
efektivitou, což znamená nastavit systém tak, aby byl zajištěn efektivní materiálový       
a informační tok v kombinaci s eliminací plýtvání [48]. 

Efektivní tok informací, které je možné systémově zpracovat, je pro společnost 
velmi důležitou záležitostí. V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na stále větší 
automatizaci procesů, je to zároveň i slabé místo. Plynulý informační tok od vývoje 
směrem do výroby je v současnosti nezbytný, současně je třeba koordinovat kapacity 
výroby, aby nedocházelo k situacím, kdy požadavky začnou převyšovat výrobní 
možnosti, resp. dodací lhůty nejen interní výroby, ale také externích dodavatelů 
specifických komponentů. 

Životní cyklus jednotlivých dílů zahrnuje všechny fáze od samotného vývoje, 
přes výrobu a kompletaci výrobku, následné umístění produktu na trh a používání až 
po fázi úpadku a samotnou likvidaci výrobku. Konstrukce a technologie pracují 
v programech XPPS a v aplikacích systému CAD, kde spojením těchto systémů mají 
neustálý přehled o probíhajících změnách. Do samotné výroby jsou tyto informace 
přeneseny až při potřebě poptat výrobu upraveného dílu. Výroba má naplánovaný 
odbyt původních dílů, ale podle označení v systému jsou nepoužitelné, protože byly 
v kusovnících nahrazeny novějšími. Podle programu by se měly naskladněné díly 
odstranit, ale to by bylo nehospodárné. Oproti tomu situace, kdy by výroba dostávala 
informace již během probíhajících úprav dílů s tím, že je nutné snížit poptávku po 
stávajících dílech z důvodu náhrady za nový, by zamezilo výše popsané situaci. 
Dosluhující díly by byly dobrány a zároveň by se postupně navýšila výroba nově 
vzniklého dílu. Celý systém by tedy byl systémově zastřešený a došlo by 
k výraznému snížení, v některých případech i k eliminaci, původních dílů, které 
nemají žádnou funkční poruchu, ale musí být zlikvidovány z důvodu nahrazení 
novějšími. Porovnání původního stavu a návrhu je jednoduše graficky znázorněno na 
Obr. 6.1 a Obr 6.2. 
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Obr. 6.1 Grafické znázornění původního postupu při úpravě dílu. 

 

Obr. 6.2 Grafické znázornění návrhu postupu při úpravě dílu. 

 

 Je nutné brát v potaz i možnost situace, kdy by měněný díl byl v tomto stavu 
na stálo. Výroba by tedy plánování nemohla optimalizovat a díl by se stal velmi 
cenově nákladným. Informace o vývojové práci na dílu je třeba doplnit také o časový 
údaj, po jehož uplynutí by se díl opět plánovat ekonomickým způsobem. 

Po vytvoření objednávky v systému EDI obchodním oddělením jsou tyto 
informace předány na oddělení plánování výroby. Toto předání probíhá v současné 
době tak, že ze systému EDI je daná objednávka vyexportována do dokumentu 
formátu PDF. Tento dokument je pomocí emailové komunikace předán na oddělení 
plánování výroby, kde je zadán do systému XPPS. Zde by postačilo provedení malé 
změny, a to umožnění přístupu pracovníků z oddělení plánování výroby do systému 
EDI. Obchodní oddělení by nemuselo každou z objednávek přeposílat emailem, 
stačilo by pouze danou objednávku v systému přijmout.  

Pokud vývojové oddělení společnosti, který sídlí v Německu, rozhodne o přijetí 
nového projektu, je nutné vyrobit prototypové díly. Výroba těchto dílů neprobíhá 
v Německu, ale v pobočce ve Velké Bíteši. Tyto vývojové díly se zadávají do výroby 
jen v potřebném omezeném množství s tím, že není zřejmé, zda se do budoucna 
zavedou do sériové výroby či nikoliv. Otestované funkční vývojové díly vhodné pro 
běžnou výrobu by získaly status sériové výroby, aby plánování a výroba měla 
možnost tyto díly objednávat do zásoby. S tím také souvisí výroba vývojových dílů 
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určených pro testování a vývojovou činnost. Objednávání součástí pro vývoj bylo 
realizováno oddělením logistiky vývoje, které bylo tímto procesem značně vytíženo,   
a některé z dílů mohly na zpracování čekat delší dobu. Nahrazením zadávání 
požadavků pracovníkem logistiky za systémový nástroj se ušetřil čas tohoto 
oddělení, zrychlilo se objednávání veškerých dílů a informace o stavu objednávky 
jsou dostupné v systému.  

Dalším úzkým místem procesů v podniku je oblast kontroly dílů. V ideálním 
případě by oddělení kontroly mělo věnovat pozornost a kontrolovat veškeré aspekty 
každého z dílů. Takováto podrobná kontrola každého z vyrobených dílů je při běžné 
sériové výrobě prakticky nemožná. Kontrola funkčních rozměrů a splnění 
materiálových požadavků probíhá u několika vybraných dílů v dané sérii. Množství 
takto kontrolovaných dílů závisí na velikosti výrobní série. Díky tomuto nastavení 
kontroly je docíleno zefektivnění tohoto úzkého místa na úkor snížení 
pravděpodobnosti odhalení nepřesnosti od dokumentace a požadavků zákazníka.  

Při kontrole rozměrů by použití 3D skenovacího nástroje zásadně urychlilo 
celý proces a navíc by došlo ke snížení vlivu lidského faktoru. Dnešní ruční přenosné 
skenery měří v řádech setin milimetru, což převyšuje požadavky na kontrolu 
přesnosti. Během skenování je možné s dílem otáčet tak, aby proběhlo naskenování 
ve všech stran. Následně dojde k porovnání modelu s naskenovaným dílem               
a program vyhodnotí nepřesnosti. Pokud jsou nepřesnosti mimo rámec tolerancí, 
program na neshodu upozorní. Nevýhodou skeneru jsou díly s vnitřními 
neprůchozími hlubokými otvory a dutinami, kam kamera skeneru nevidí. Tyto místo 
jsou pak následně potřeba zkontrolovat ručně.  
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Základem pro návrh zvýšení efektivity PLM systému společnosti ITW Pronovia 
spočívá v provedení důkladné analýzy stávajícího prostředí. Zmíněná společnost se 
zabývá výrobou komponent pro automobilový průmysl a v tomto odvětví se pohybuje 
na světové úrovni. Pro analýzu PLM je také velmi důležité znát firemní strategii, při 
které by společnost mohla získat větší část trhu, a spočívá ve snaze přizpůsobovat 
se přáním a potřebám zákazníků. 

Během zavedení modernějšího systému PLM jsou postupně implementovány 
moduly, které zvyšují efektivitu ve společnosti a v kombinaci, jak se společnost 
rozšiřuje a rozrůstá, také roste i náročnost interních procesů.  

V práci je popsán výrobní systém společnosti ITW Pronovia, která zajišťuje 
především výrobu komponent pro automobilový průmysl. Celá výroba je situována    
do jedné výrobní haly, kde jsou umístěny jak zařízení vstřikovacích lisů, tak                 
i pracoviště montáží. Toto uspořádání má své stinné i světlé stránky.  

Následující část práce se věnuje organizaci procesního řízení zakázky, 
především tedy popisu informačních a materiálových toků v rámci celé společnosti. 
Tento proces je popsán od získání informací od distributora, který slouží téměř          
ve případech jako spojovací článek pro komunikaci mezi společností a zákazníkem. 
Je zde zastoupen informační tok při realizaci zakázky od koordinace jednotlivých 
oddělení, objednání potřebného materiálu, přes samotnou výrobu, montáž                
a expedici, až po dodání zákazníkovi, servisní podporu v rámci celé životnosti 
výrobků.  

V průběhu analýzy jednotlivých toků společností bylo zjištěno několik procesů, 
které ještě nejsou dostatečně optimalizovány, a bylo by potřeba se na tyto část i 
systému zaměřit. Na základě analýzy procesů bylo navrženo pár změn v předávání 
informací mezi jednotlivými odděleními ve firmě, které by mohly snížit plýtvání            
a zároveň by mohly urychlit proces od přijetí objednávky až expedici.   

Systém PLM v rámci společnosti ITW Pronovia je velmi moderní komplexní 
systém, který splňuje náročné požadavky především na sdílení dat v rámci celé 
nadnárodní korporace. I přesto, že je systém komplexní a splňuje stále více 
požadavků na automatizaci díky doplňkovým modulům, které jsou postupně 
dokupovány, stále má jistá omezení.  

Jako nedostatečný se informační tok jeví mezi oddělením vývoje a výrobou 
v případě výroby vývojových dílů určených pro testování a vývojovou činnost. 
Vytvoření doplňku pro objednávání dílů zadáváním do systému, který předává 
informace mezi výše zmíněnými odděleními firmy, zlepšuje přehlednost a dostupnost 
informací o datu dodání. Je nutné zdůraznit, že oddělení vývoje a výroby se sice 
nachází v rámci jedné společnosti, ale jsou situována ve dvou podnicích. Oddělení 
vývoje sídlí ve společnosti ITW v Hodenhagenu v Německu a oddělení výroby sídlí 
v ITW ve Velké Bíteši. Jako řešení pro zlepšení komunikace mezi odděleními             
a urychlení informačního toku, se nabízí přesunutí vývojového oddělení či vytvoření 
nového vývojového oddělení přímo ve Velké Bíteši. Nebo vytvoření malé výrobní 
linky pouze pro výrobu testovacích a výrobních dílů v německém Hodenhagenu.    
Obě tako řešení jsou zatím z praktického hlediska nemožná. Ať už z pohledu prostor, 



 

ZÁVĚR 
 

52 ÚST FSI VUT v Brně 

kde by nové oddělení sídlilo, tak i z pohledu zaměstnanců, kteří by na daném 
oddělení pracovali, ale především z pohledu finančních prostředků.  

Dále by bylo příznivé zlepšit hospodárnost nakupovaných dílů na sklad tak, 
aby při přechodu na novou verzi používaných dílů došlo k úplnému vyčerpání zásob 
stávajících dílů a nebylo třeba likvidovat zásoby již dostupných dílů, které jsou 
z funkčního pohledu naprosto v pořádku, pouze jsou nahrazeny objednávkami 
velkého množství nových dílů. Toho by bylo možné dosáhnout zvýšením počtu stavů 
položek tak, aby reflektovaly operace jako změna nebo i plynulé nahrazování dílů.    

V současné době společnost zastává přední místo na světovém trhu,               
a to především díky plnění požadavků zákazníka, vysoké kvalitě vyráběných 
produktů a včasného dodání. Mezi zákazníky této společnosti patří přední světové 
automobilky jako je BMW, Land Rover, Jaguar, Daimler, Renault, Nissan, Porsche, 
Škoda, VW a mnoho dalších. Na světovém trhu má společnost ITW velice slabou 
konkurenci, ale vždy je možné dosáhnout zlepšení. Úpravou procesů a následnou 
analýzou se zaměřením na změněný proces může být odhaleno několik úzkých míst, 
na které je následně potřeba se zaměřit. Vhodnou úpravou procesů může dojít         
ke snížení plýtvání jak časem, tak i materiálem, dojde ke zvýšení celkové efektivity     
a produktivity práce, a navíc dojde k udržitelnému růstu firmy při využití stávajících 
technologií. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

3D   [-] 3 dimensions 
8D  [-] Označení reportu s výsledky analýzy 
BMW  [-] Bayerische Motoren Werke – německý 

výrobce automobilů 
CAD  [-] Computer Aided Design – počítačem 

podporované navrhování  
CAE  [-] Computer Aided Engineering – počítačem 

podporované inženýrství 
CAM  [-] Computer Aided Manufacturing – počítačem 

podporovaná výroba  
CAQ           [-] Computer Aided Quality – počítačová podpora 

jakosti 
CAx           [-] Computer Aided x – nástroje počítačové 

podpory 
CRM  [-] Customer Relationship Managament – řízení 

vztahů se zákazníky 
ČR  [-] Česká republika 
ČSN EN ISO 
9001 

 [-] Norma požadavků na systémy managementu 
kvality 

EDI  [-] Electronic Data Interchange – elektronická 
výměna dat 

ERP  [-] Enterprise Resource Planning – Plánování 
podnikových zdrojů 

IMES  [-] Modulární podnikový systém 
IT  [-] Information Technology – informační 

technologie 
ITW   [-] Zkratku názvu společnosti Illionois Tool Works 
KLT [-] Box pro ukládání materiálu 
MPM [-] Plánování výroby 
PC [-] Personal computer – osobní počítač 
PDM [-] Product Data Management – řízení 

výrobkových dat 
PLM   [-] Product Lifecycle Management – řízení 

životního cyklu výrobku 
PPM   [-] Management produktu a portfolia 
SE [-] Systems Engineering – systémové inženýrství 
SQL [-] Structured Querty Language – strukturovaný 

dotazovací jazyk 
THP [-] Technicko-hospodářský pracovník 
TPV   [-] Technická příprava výroby 
VW   [-] Volkswagen 
XPPS   [-] Modulární informační systém 

 


