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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení nedostatků technologie výroby ve 

společnosti Strojtex. Úvodní část práce obsahuje seznámení se společností a představení 

nástrojů Lean manufacturingu. V analytické části je vypracována SWOT analýza, 

v návaznosti na její výsledky je proveden návrh řešení nedostatků. Závěrečná část se 

zabývá výběrem představitele součásti s návrhem nové technologie výroby a jeho časové a 

finanční zhodnocení.  

 

Klíčová slova 

Technologie výroby, obrábění, analýza  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the suggestion of solutions to the weaknesses of production 

technology in the company Strojtex. The introductory part of the thesis contains an 

introduction to the company as well as an introduction to the tools of Lean manufacturing. 

As for the analytical part, a SWOT analysis is prepared, and in connection with its results, 

a proposal for solving deficiencies is made. The final part deals with the selection of a 

representative of the component with the design of a new production technology and its 

time and financial evaluation. 
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Production technology, machining, analysis 
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ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu technologie výroby strojních 

součástí ve společnosti STROJTEX, strojírenská s.r.o. Tento podnik byl zvolen z důvodu 

mé praxe v tamní výrobě. Dalším důvodem oslovení společnosti byla předchozí spolupráce 

na bakalářské práci, jejíž výsledky jsou hodnoceny v závěrečné kapitole. 

V minulosti se společnost dostala do finančních potíží a v roce 2012 se dokonce dostala 

do insolvence. V současné době je stabilizována a nový jednatel akciové společnosti chce 

i nadále investovat do dalšího rozvoje. Z důvodu očekávaných investic do firmy byla 

vypracována PEST analýza, s cílem zjistit současné podmínky pro podnikání. Následovala 

Porterova analýza, jejímž úkolem bylo zmapovat podnikatelské prostředí. K vyhodnocení 

vztahů interních faktorů a lepšímu chápání vzájemných vazeb mezi zaměstnanci s vedením 

společnosti posloužila analýza 7S. SWOT analýza byla zvolena kvůli otázce využití 

silných stránek podniku a jak eliminovat ty slabé, jakým způsobem využít příležitosti 

a současně se připravit na externí hrozby. V návaznosti na výsledky analýz byly navrhnuty 

varianty řešení slabých stránek podniku. Výsledky analýz slouží k utřídění si myšlenek, 

jak dál pokračovat ve vedení společnosti a určení konkrétní marketingové strategie.  

Závěr práce je věnován hodnocení návrhu technologie výroby jednoduché součásti 

typu klín. V bakalářské práci byl vypracován rozbor technologie výroby a jeho následná 

racionalizace. Navrhnutý postup byl ve firmě téměř okamžitě aplikován. V této práci je 

tento návrh hodnocen jak po časové, tak i finanční stránce.  

Téma diplomové práce bylo zvoleno z důvodu propojení praktických a teoretických 

znalostí, které byly načerpány během studia. Velkou výhodou je získání dalších 

praktických zkušeností z oblasti strojírenské technologie a průmyslového managementu.  
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1 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Úvodní kapitola patří krátkému představení společnosti Strojtex a metod 

Lean manufacturingu (štíhlá výroba). K této metodice řízení výroby se snaží vybraná 

společnost dopracovat.  

1.1 Představení společnosti 

Strojtex, strojírenská s.r.o. (dále jen Strojtex) byl založen jako státní podnik 1. Dubna 1958 

ve Dvoře Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji, jehož cílem bylo zajištění kusové 

a malosériové výroby náhradních dílů pro textilní stroje. Již od samého počátku se Strojtex 

zabýval konstrukcí, vývojem a výrobou nových zařízení určených pro jutařský, lnářský 

průmysl a pro přádelny bavlny. Po roce 1988 byla společnost zprivatizována a stala se z ní 

akciová společnost. V pozdějších letech bylo investováno mnoho prostředků do nákupu 

kvalitních obráběcích center, CNC soustruhů a svařovacích robotů. Akciová společnost se 

dostala do nepříznivé finanční situace, v roce 2012 se dostala do insolvence a byl na ni 

vyhlášen konkurz. V současnosti je firma stabilizována, zaměstnává téměř 100 pracovníků, 

je zde snaha řídit firmu pomocí metodiky Lean manufacturing, která říká, že kvalita 

a spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě. K zajištění optimálního výrobního  

procesu slouží metody Just in Time, 5S, kaizen či poka-yoke. Firma je zapsána 

v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1397 

pod číslem 42197236, DIČ CZ42197236 a v právní formě se jedná o společnost s ručením 

omezením. [1] 

 

 

 

Obr. 1 Logo společnosti Strojtex, strojírenská s.r.o. [1]. 

 

Současná výroba je rozdělena do několika segmentů: 

 Výroba strojních dílů pomocí přesného obrábění 

 Montáž strojních dílů a skupin 

 Sváření na základě dodané výkresové dokumentace 

 Výroba vlastních výrobků 

 Výroba tvářecích nástrojů 
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Podnik je rozdělen na čtyři výrobní úseky, které mezi sebou úzce spolupracují. [1] 

 Obrábění 

Společnost se specializuje na výrobu a montáž strojírenských dílů ze dvou až tří materiálů 

(oceli, litiny, plasty atd.). Výrobky jsou dodávány zejména do automobilového, textilního, 

energetického a stavebního průmyslu. Při výrobě je kombinována moderní technologie 

s ruční prací. Jedná se o víceosé soustružení a frézování přesných dílů s vysokou přesností. 

Jsou k dispozici tří až pětiosá centra. Obrábění je prováděno na CNC i konvenčních 

frézkách a obráběcích centrech, která jsou uzpůsobena pro upínání dlouhých 

a plochých dílů. Nejmodernější zařízení v celé společnosti je pětiosé obráběcí centrum 

s pojízdným příčníkem. Strojtex také nabízí výrobu ozubení, při které je dosahováno 

přesnosti třídy IT8.  

 

Obr. 2 CNC obráběcí soustruhy Haas [1].  

 Svařování 

Tato část výroby je dle mezinárodní normy DIN 15082-2 zaměřena na svařování a výrobu 

transformátorových jader, tlumivek a dalších přesných svařenců zejména pro stavební a 

nábytkářský průmysl. Je zde možnost svařování oceli, nerezi, hliníku. Svařování kovových 

dílů je prováděno i v ochranné atmosféře MIG/MAG/WIG. Společnost zajišťuje kusovou 

i sériovou výrobu pomocích robotických center a automatů. 
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 Lisování kovů a výroba forem 

Lisovna kovů se specializuje na výrobu na lisech s uzavírací silou až 160 tun, děrování 

a dělení profilů, stříhání na tabulových nůžkách. Kovové díly jsou lisovány na 

postupových nástrojích. Tato část výroby se také zabývá návrhem a výrobou postupových, 

blokových, ohýbacích a kombinovaných nástrojů. Pro výrobu a konstrukci forem jsou 

využívány programy Solidworks, SolidCAM a SurfCAM (pro zákazníky z automobilového 

průmyslu je možnost zpracování podkladů v programu CATIA). Strojtex se zaměřuje na 

jedno a vícenásobné formy s horkými systémy a studenými vtoky, formy s hydraulickými 

a pneumatickými vtoky, etážové formy a na formy pro tenkostěnné výlisky. 

 

 Speciální aplikace 

Ve společnosti je zajišťován vývoj a výroba vlastních výrobků např. zvedací plošiny, 

grilovací zařízení, svěráky, které nacházejí široké uplatnění u firem i koncových 

zákazníků. Vlastní produkty využívají například společnosti, podnikající v energetickém, 

potravinářském a automobilovém průmyslu, dále také čistírny, spalovny. Je zde možnost 

spolupracovat při vývoji jedno či víceúčelových strojů a zařízení, včetně výroby prototypů 

a zabezpečení následné výroby.  

 

Obr. 3 Vlastní výrobek společnosti – gril s udírnou [1]. 
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1.2 Lean manufacturing 

Lean manufacturing (štíhlá výroba) je metodika, která se zaměřuje na výrobní systém 

s cílem dosáhnutí maximální efektivity, produktivity a neustálého vylepšování procesů. 

Základními faktory jsou zde čas a spolehlivost. Použití těchto metod zajišťuje podnikům 

zvýšení kvality výrobků, efektivity, produktivity práce a zároveň snížení nákladů.  

Historie štíhlé výroby sahají do 12. století, kdy se prvky této metodiky využívaly při stavbě 

lodí v Itálii. V té době na několika pracovištích probíhaly montáže jiných částí.  

Další principy tohoto typu výroby sahají do druhé poloviny 18. století, kdy byl v USA 

sestrojen stroj na zpracování bavlny. Později se z této myšlenky zrodila technika výroby 

zbraní, při které byly vyráběny jednotlivé části zbraně, které byly později montovány. 

V roce 1910 dokončil Henry Ford strategii pro výrobu automobilu Ford T, která se stala 

první linkovou výrobou na světě. Kvůli efektivnosti výroby se však stroj nemohl nabízet 

v různých variantách. Největší vývoj této metodiky nastal po 2. světové válce, kdy válkou 

zdecimované Japonsko potřebovalo ekonomicky dohnat zbytek světa. Mezi léty 1945 

a 1990 firma Toyota postupně vyvíjela nový systém. Ve světě je také známý pod názvem 

Toyota production system (TPS), neboli výrobní systém Toyoty. Většina metod a principů 

tohoto systému se postupem času vyvíjely a byly aplikovány do výrobních závodů nejen 

Toyoty, ale do celého světa. K výrobě produktů je přistupováno tak, aby byl zákazník 

maximálně spokojen. Dodavatel se tedy snaží uspokojit zákazníka tím, že bude vyrábět to, 

co zákazník vyžaduje. Mezi výhody štíhlé výroby patří snížení provozních nákladů 

a dodacích lhůt při zachování kvality výrobků. Tímto systémem lze dosáhnout maximální 

hospodárnosti a minimálnímu plýtvání. Za plýtvání jsou považovány nadměrné zásoby, 

zbytečná manipulace materiálu, zařízení nebo strojů. Mezi ztráty také patří zbytečný pohyb 

lidí a nečinnost. Největším problémem je však oprava zmetků a nadprodukce. 

Součástí podniku využívající lean manufacturing není pouze štíhlá výroba, ale i štíhlá 

administrativa, štíhlá logistika a štíhlý vývoj (Obr. 5). [2,3,4] 

 

Obr. 4 Štíhlý a inovativní podnik [4]. 
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1.3. Nástroje lean manufacturingu 

V této části diplomové práce jsou popsány jednotlivé nástroje, které využívá štíhlá výroba. 

Mezi tyto metody patří systém výroby Just in Time, nástroj pro zvýšení kvality jidoka, 

nástroj sloužící pro redukci plýtvání heijunka, systém řízení zásob kanban, systém 

vylepšení kaizen, proces pro minimalizaci časů Single Minute Exchange of Die (SMED), 

metoda pro zavedení a udržování pořádku 5S a technika, která se zabývá lidskými chybami 

při práci poka-yoke. 

 

1.3.1 Just in Time (JIT) 

Just in Time (právě včas) je japonská metoda řízení především opakované výroby, která 

organizuje materiálový tok, aby dopravní a skladovací náklady byly minimalizovány 

a kvalita výrobku zůstala stejná. Výroba probíhá dle přání zákazníka, při níž jsou součásti 

postupně zpracovány do konečné fáze výrobku. Principem je zajištění dodávek materiálu 

a dílů v požadovaném množství dle předem stanoveného časového plánu do výroby tak, 

aby byly k dispozici v momentu, kdy mají být po provedení kontroly použity ve 

výrobním procesu. Cílem JIT je snížení pohybu materiálu v podniku, ztrát z nadprodukce, 

čekání, udržování téměř nulových zásob a vyhnutí se ztrátám díky nekvalitní výrobě. 

Tato metoda primárně snižuje zásoby (což vede ke snížení nákladů) a ztráty, v důsledku 

nekvalitní výroby. Teoretických cílů samozřejmě nelze prakticky dosáhnout, tudíž je snaha 

se jim co nejvíce přiblížit. [5,6] 

 

1.3.2 Jidoka 

Metoda Jidoka zvyšuje kvalitu výrobního procesu prostřednictvím zásady automatického 

zastavení procesu v okamžiku výskytu problému. Proces je zastaven do doby, než je 

problém vyřešen a není provedeno nápravné opatření. Díky této metodě je každý 

nedostatek vyřešen přímo v místě jeho vzniku. Vada by se tak neměla vyskytnout u více 

kusů a nepředává se do další části výroby. Pokud stroj pracuje bez chyb, operátor se o něj 

nemusí starat. Tento princip lze popsat jako „automatizaci s lidským dotykem“. 

Je to způsob výroby, jak zvyšovat kvalitu výrobků i zodpovědnost pracovníků tím, že 

každý člen týmu je povinen zastavit výrobní proces vždy, když zjistí jakoukoli 

abnormalitu. Jidoka tedy přispívá k efektivní kontrole jakosti. [7,8] 

 

Obr. 5 Metoda Jidoka [8]. 
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1.3.3 Heijunka 

Heijunka je metoda pro rozvržení výroby prostřednictvím objemu a skladu sortimentu 

v definovaném časovém úseku. Jde o nástroj, který slouží k redukci plýtvání. V tomto 

systému nejsou vyráběny produkty dle aktuálního toku objednávek od zákazníka, ale jsou 

zde brány v potaz celkové objemy objednávek za určitě období a jejich úrovně jsou 

rozplánovány tak, aby každý den bylo vyrobeno stejné množství a mix výrobků. Je tedy 

velice důležité správně plánovat výrobu u daných zakázek. Cílem výroby je vybudovat 

každodenní plánovací úroveň, je potřeba nastavit takový mix výrobků, aby byla produkce 

vyvážená. Pokud by se vyrábělo podle jednotlivých zákaznických objednávek, bylo by 

nutné v některých dnech vyrábět i během přesčasů. To by znamenalo, že pracovníci budou 

mít v jiných dnech nedostatek práce, což způsobuje pracovní přetížení (plýtvání lidskými 

zdroji). Tento systém výroby by se mohl negativně odrazit i na kvalitě a bezpečnosti, 

protože zaměstnanec vykonávající fyzicky náročnou práci bude pomalejší a bude se 

dopouštět stále více chyb. [4] 

 

1.3.4 Kanban 

Přímý překlad slova kanban z japonštiny znamená oznamovací kartu, štítek, nebo v širším 

významu informaci, která slouží jako prostředek komunikace a slouží ke koordinaci stavu 

zásob a rozpracované výroby. Následně se odvozují pány pro výrobu a nákup materiálu. 

Karta (štítek) je přesouvána po provoze společnosti a předává informaci kdy a kde je 

potřeba doplnit spotřebované díly. Základní princip kanbanu je často přirovnáván 

k systému supermarketu. Na jedné straně je odběratel, který spotřebovává nabízené 

součásti a vytváří práci pro dodavatele, který sleduje, jaká součást právě chybí a snaží se ji 

doplnit. Základem toho systému dílenského řízení výroby je manipulace součástí výrobním 

procesem tak, jak požaduje finální montáž. Snahou kanbanu je postupná likvidace všech 

zbytečných meziskladů.  

Mezi základní pravidla tohoto systému patří: Odebírání součástí z předcházejícího procesu 

bez karty je zakázáno (vyrábět lze jen to, co karta povoluje). Výroba jiného množství dílců 

je nepřípustná. Převzetí zmetkové součásti z předchozí operace na následující je 

nepřijatelné. Skladování a manipulace součástí je povolena pouze s kanban kartou. 

Množství karet v oběhu formy je v souladu se závěrečnou montáží a musí být co nejmenší. 

[4] 

 

1.3.5 Kaizen 

Slovo kaizen je složeno ze dvou japonských slov kai a zen. Překlad těchto slov znamená 

dobrý (kai) a změna (zen). Tento systém se tedy zabývá neustálým vylepšováním 

pracovních postupů, vede k optimalizaci procesů, zvyšování kvality a snižování 

zmetkovitosti, k úspoře materiálu a času, což vede ke snižování nákladů. Dále klade důraz 

na zvyšování bezpečnosti práce, tudíž ke snížení počtu úrazů na pracovišti. Je to metoda 

postupného zlepšování, která je založena na kulturních tradicích Japonska, jejíž podstatou 

je zapojení mnoha pracovníků od řadových zaměstnanců až po manažery. Všichni mohou 

přispívat svými nápady na vylepšení, která jsou později diskutovány v kolektivu. Zlepšení 

se však nerealizuje velkými jednorázovými inovačními skoky, ale postupným 

vylepšováním malých detailů. 
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Často se můžeme setkat se slovním spojením gemba kaizen, což znamená místo,  

kde se vykonává daný proces, který je potřeba vylepšit (ve výrobním podniku to je dílna). 

Kaizen je výborně propracovaný organizační systém práce, který se využívá prakticky ve 

všech vyspělých světových firmách. Nejdůležitější hledisko této metody tkví 

v minimalizaci plýtvání. V tomto případě je plýtvání (japonsky muda) chápáno jako 

aktivita, která nepřidává žádnou hodnotu výrobku. Muda je obvykle rozdělována 

na nadprodukci, zmetkovitost ve výrobě, špatnou manipulaci materiálu a čekání v důsledku 

špatné organizaci práce. [9] 

 

1.3.6 Single Minute Exchange of Die (SMED) 

SMED je další z metodik štíhlé výroby pro minimalizaci plýtvání ve výrobním procesu, 

která se zabývá možnostmi snížení výrobního času na stroji z výroby aktuálního produktu 

na jiný. Díky tomuto způsobu je zajištěna výroba rozdílných modelů v dávkách, které jsou 

potřeba. Mezičas seřízení stroje je počítán od doby výroby posledního kusu, až po výrobu 

prvního nezmetkového kusu další součásti. Během této doby je třeba vyměnit přípravky, 

nástroje, doladit parametry výrobních procesů a uvést pracoviště do výrobního stavu. 

Cílem metodiky je zkrátit čas přetypování na co nejnižší hodnotu, z důvodu levnější 

výroby a zvýšení flexibilnosti procesu. Postup tohoto systému vychází z důkladného 

rozboru stávajícího rozboru (ve většině případů je pozorování prováděn přímo 

na pracovišti). Zkracování časů se realizuje standardizací postupu seřízení stroje, 

speciálními pomůckami a opakovaným tréninkem. [4] 

 

1.3.7 Metoda 5S   

Základem každého výrobního systému je metoda 5S. Název se skládá z pěti základních 

kroků (obr. 6), které vedou k dosažení trvale čistého a přehledného pracoviště. Cílem je 

minimalizovat plýtvání, zvýšení produktivity, bezpečnosti práce a vytvořit štíhlé 

pracoviště. Na takovém pracovišti se nalézají pouze takové pomůcky, které jsou potřeba 

k výrobě součásti.  Bez využití této metody je nemožné uplatňovat další systémy lean 

manufacturingu (JIT, Kanzen, atd.). Je velmi důležité, aby každý zaměstnanec znal 

smysl 5S a poctivě jej dodržoval. Úspěchu je firma schopna dosáhnout pouze v případě, že 

jej budou dodržovat všichni pracovníci podniku. [4,10] 

 

 

 

Obr. 6 Základní kroky metody 5S s českými a japonskými termíny [4]. 

 

 

 



 

 

 
VUT FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE List 18 

 Separovat (Sort) 

Účelem tohoto kroku je oddělení položek. Třídění vychází podle toho, zda se používají 

denně, týdně, měsíčně nebo pouze v ojedinělých případech. Po vyhodnocení se tyto 

položky rozdělí do tří skupin. Ty, které musí být na pracovišti, které na pracovišti být 

nemusí (hledáme pro ně jiné místo) a položky, jež musí být odstraněny. Záměrem je, aby 

na pracovišti zůstaly pouze ty pomůcky, které jsou v danou chvíli potřebné. 

Ostatní zbytečné pomůcky, nástroje, materiál, pohyby a úkony, které nepřidávají hodnotu 

výrobku, je potřeba odstranit. [4,10] 

 

 Systematizovat (Set in order) 

Cílem Seitonu je najít vhodné místo pro skladování položek, jež byly vytříděny v prvním 

kroku. Správné místo položky je určeno z hlediska frekvence používání a ergonomie. 

Poloha je následně označena, aby bylo zřejmé, že je předmět na svém místě. 

Nejčastěji používané položky jsou umístěny tak, aby k nim byl co nejjednodušší přístup. 

Důležité je, že každá položka musí být uspořádána tak, aby jí jakýkoli pracovník mohl 

snadno vzít, použít a vrátit zpět na své místo. Tím by mělo být zajištěno odstranění 

plýtvání časem nejen při hledání položky, ale také při jejím následném vrácení. [4,10] 

 

 Stále čistit (Shine) 

Ve třetím kroku jsou stanoveny oblasti podniku, které je nutné v rámci pracoviště čistit. 

Z důvodu nečistého prostředí dochází ke zvýšení poruchovosti strojů a tím i ke zvýšení 

zmetkovitosti, k větší rizikovosti práce. Důsledkem může být i ztráta důvěry zákazníka, 

tudíž je dobré věnovat této části velkou pozornost. Neustálé čištění je možné považovat za 

formu kontroly pracoviště, jelikož zaměstnanec může objevit nečekané poškození. Je třeba 

stanovit co, kdo, kdy a jak bude čištění vykonávat. [4,10] 

 

 Standartizovat (Standardize) 

Účelem tohoto kroku je zavedení a následné dodržování jasného standardu na pracovišti, 

podle kterého je zaměstnancům jasné co, kdo, kdy a jak má provádět. Standard musí být 

přesný, jednoduchý, věcný a lehce pochopitelný. Tento krok je aplikován na pracovištích, 

aby při příchodu nového operátora byl minimalizován čas na seznámení se s pracovištěm. 

Veškerý personál by měl rychle určit odchylky od standardu a podmínky operace. [4,10] 

 

 Sebedisciplína (Sustain) 

Cílem Shitsuke je udržování a vylepšování současného stavu výroby, pomocí dodržování 

norem, provádění školení, auditů a snahou o neustálé zlepšení. Poslední fáze hraje neméně 

velkou roli, protože bez sebedisciplíny by se mohl systém 5S ihned rozpadnout. [4,10] 
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1.3.8 Poka-yoke 

Tato metoda řeší chybu lidského faktoru při práci, snaží se zabránit vzniku chyb při 

výrobním a nevýrobním procesu. Většinou je založena na mechanickém, či elektronickém 

principu opatření, které nedovolí operátorovi udělat chybu. Na obr. 7 jsou vidět dvě 

možnosti zapojení konektorů, ty jdou do sebe vložit jen jedním způsobem. 

Systém poskytuje rychlé odhalení chyby a její nápravu. Systém zároveň slouží jako 

kontrolní metoda. [4,11] 

 

Obr. 7 Poka-yoke [11]. 

 

1.4 Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM je soubor činností, které usilují o uvedení strojního parku do optimálních podmínek. 

Jde o metodu, která se snaží zajistit dosáhnutí téměř nulových prostojů a omezení vzniku 

závad na strojích. Program je určen pro operátory výroby a jeho smyslem je přenést co 

největší zodpovědnost na obsluhu zařízení. Záměrem TPM je maximalizace efektivity 

chodu stroje, tedy zajištění bezporuchového chodu. Koncept je tvořen sedmi základními 

pilíři (Obr. 8). Každý pilíř má určitý úkol a skládá se z jasně definovaných kroků. 

Aby bylo dosáhnuto základních cílů, musí být prosazena realizace všech bodů programu. 

[4,12] 

 

 

Obr. 8 Pilíře TPM [4]. 
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Total productive Maintenance je určen zejména pro společnosti s větším počtem strojů, 

které vyžadují vysoké náklady na údržbu. Soustavná péče o strojní park s cílem zvýšení 

produktivity, kvality výrobků a spolehlivosti je dlouhodobý proces, který se snaží zavádět 

podniky po celém světě. Jedná se totiž o metodu, která je jednou z nejnovějších 

a nejlepších ve skupině moderních metod průmyslového inženýrství. [4,12] 

 

1.5 Kvalita 

Aby mohla společnost být konkurenceschopná, prosperující a udržela si ekonomickou 

výkonnost, je zcela nezbytné využívat systémy, které zabezpečují kvalitu výrobků. 

Díky těmto systémům se neustále zlepšuje kvalita firmy a samozřejmě spokojenost 

zákazníka. Kvalita výrobků je rozhodujícím faktorem pro existenci firmy a její pozici na 

trhu, k základním cílům společnosti tak patří řízení kvality (Quality management).  

V roce 2015 firma získala certifikát řízení jakosti dle požadavků normy ISO 9001 (systém 

managementu kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního managementu). Nejen díky 

důrazu na kvalitu, ale také pro využívání moderních technologií při výrobě, společnost 

dlouhodobě spolupracuje s několika významnými tuzemskými, ale i zahraničními partnery. 

Snahou společnosti je vyrábět a dodávat kvalitní výrobky za konkurenčně schopné ceny. 

Ve společnosti se využívají standarty ISO a ČSN. [13] 

 

 Systém managementu kvality ČSN ISO 9001:2015 

Standart požadavků na zavedení systému managementu kvality ve firmě vydává 

Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization). 

Norma má stanovenou jednoduchou zásadu, kdy jsou cíle a plány v oblasti kvality výroby 

představeny vedením firmy. Postupy jsou pomocí nastavených procesů postupně 

realizovány, přičemž výsledky těchto procesů jsou kontrolovány, aby popřípadě mohly být 

přijaty opatření na změnu. ISO 9001 se zabývá principy řízení dokumentace, lidských 

zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, 

měření výkonnosti procesů a také interní audity, za účelem získání zpětné vazby. 

Hlavní důvod zavádění této normy je udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu, 

vysoké kvality výrobků a také získat nové zákazníky. [14] 

 

 Systém environmentálního managementu ČSN ISO 14001:2015 

Smysl zavedení normy ISO 14001 tkví v rostoucím požadavku společnosti na soulad 

výrobního procesu s ochranou životního prostředí a v omezení negativního vlivu na životní 

prostředí. Záměrem je stanovit, udržovat a neustále vylepšovat přístup k ekologii. 

Tohoto je možné docílit pomocí správně nastaveného systému environmentálního 

managementu. Veškerá rozhodnutí organizace musí zahrnovat analýzu na dopad životního 

prostředí, slouží tedy i pro rozpoznání potencionálních problémů a zamezení 

vzniku havárií. [14] 
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2 PRACOVIŠTĚ  

Druhá kapitola se zabývá stavem výrobního objektu, současným rozmístěním strojů v hale, 

využívanými technologiemi obrábění ve společnosti a procesním řízením společnosti.  

 

2.1 Areál společnosti Strojtex 

Areál společnosti se nachází v průmyslové oblasti ve Dvoře Králové nad Labem na rozloze 

necelých 19 000 m
2
. Snaha o vylepšení produktů a hledání nových technologií přivedla 

společnost k nynější podobě. Jiné výrobní prostory firma nemá a není v plánu ji rozšiřovat. 

Celek je tvořen administrativní budovou, výrobními halami, sklady a parkovištěm pro 

zaměstnance, návštěvníky firmy, či vedení společnosti. Na obr. 9 je barevně vyznačen 

areál firmy, včetně rozdělení výrobního objektu. V tabulce 1 jsou uvedeny vysvětlivky. 

 

 

 

Obr. 9 Půdorys areálu [15]. 
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Tab. 1 Rozdělení výrobního objektu. 

Označení Název 

1 Správní budova, vrátnice 

2 Výrobní hala C -  Svařovna, lisovna 

3 Expedice 

4 Výrobní hala B - Nástrojárna, montáž 

5 Výrobní hala A Obrobna 

6 Sklad hutního materiálu, řezárna 

7 Sklad hořlavin a chemických látek 

8a, 8b Sklad třískového hospodářství 

9 Sklad polotovarů a přípravků 

10 Vjezd do areálu 

11 Parkoviště pro zaměstnance společnosti 

12 Parkoviště pro vedení společnosti, návštěvníky firmy 

 

2.2 Manipulace s materiálem uvnitř objektu 

Důležitou součástí jakékoli průmyslové výroby je manipulace s materiálem. Při manipulaci 

s těžšími náklady společnost využívá několik vysokozdvižných vozíků s nosností 3,2 t 

a zdvihem 3 m. Uvnitř výrobních hal jsou využívány otočné a mostové jeřáby s lanovými 

navijáky. Mostové jeřáby mají nosnost 5 000 kg, otočné jeřáby mají rozsah otáčení 180° a 

nosnost 2 000 kg. Dále je manipulace s materiálem uskutečňována paletovými vozíky 

nebo ručně. 
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2.3 Obrobna 

Diplomová práce je po dohodě s vedením firmy zaměřena především na 

halu A (obrobna). Výrobní prostor má rozměry 32 x 43 m a je rozdělen na dvě části 

(soustružna a frézovna). Nachází se zde oddělení technické kontroly (OTK), kancelář 

mistra výroby, výdejna nástrojů, dvě místnosti se sociálními zařízeními a místnost na 

broušení nástrojů. Do obrobny jsou vedeny dva vstupy ze dvora přes garážová vrata 

o šířce 4 m. Výrobní hala obsahuje jak moderní, tak i klasická obráběcí centra, v příloze 1 

je uveden seznam strojních pracovišť. Na obr. 10 je naznačeno současné rozmístění 

strojů v hale. 

 

 

Obr. 10 Stávající rozmístění strojů v hale A. 
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Společnost využívá technologické uspořádání strojů. Při tomto typu uspořádání se slučují 

operace v technologických postupech, jsou tak tudíž stavěny i stroje. Například všechny 

obráběcí operace se provádí v obrobně, lisovací v lisovně atd. V tomto případě jsou 

rozmístěny ve skupinách frézovací a obráběcí centra, další skupinou je několik strojů na 

výrobu ozubení. Jelikož se jedná o malosériovou výrobu (rozdílný vyráběný sortiment), 

není zde možné určit směr materiálového toku. Mezi výhody tohoto typu uspořádání patří 

lepší využití strojů, snadná údržba, jednoduché zavedení více strojové obsluhy, menší 

spotřeba nástrojového vybavení (jedno přídavné zařízení se může využít na více strojích, 

např. upínací přípravky), nenarušenost výroby při změně výrobního programu, nebo při 

poruše stroje. Naopak nevýhodou je komplikovaný tok materiálu, nákladná doprava, 

dlouhá průběžná doba a vysoké nároky na velikost výrobní plochy (např. musí být 

zajištěny uličky pro přísun a odvoz materiálu ke strojům). [16,17] 
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2.4 Využívané technologie obrábění ve společnosti 

2.4.1 Soustružení  

Jednou z metod obrábění pomocí nástrojů s definovanou geometrií je soustružení. Je to 

obráběcí metoda, která se využívá pro vyhotovení součástí rotačních tvarů, většinou 

pomocí jednobřitých nástrojů různého provedení. Tato metoda je považována za 

nejjednodušší i nejpoužívanější způsob obrábění ve strojírenství. Soustružením lze obrábět 

vnější i vnitřní válcové, kuželové i tvarové plochy, rovinné čelní plochy a zápichy. Na 

soustruhu je dále možné vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity, vroubkovat, válečkovat, 

leštit, hladit, vyrábět hřbetní plochy tvarových fréz podsoustružováním. Hlavní pohyb je u 

soustružení rotační, který koná obrobek, posuvový pohyb je přímočarý a koná ho nástroj. 

Při soustružení válcové plochy je realizován řezný pohyb po šroubovici, při soustružení 

čelní plochy je pohyb realizován po Archimedově spirále. [18] 

 

 

 

Obr. 11 Základní operace soustružení [18]. 

 

 Soustružnické nástroje 

Nejčastěji využívaným druhem soustružnických nástrojů (z technologického hlediska) jsou 

radiální nože, dále jsou používány prizmatické, kotoučové a tangenciální nástroje. 

Radiální nože lze dělit dle závislosti konstrukce na celistvé (těleso i řezná část je 

z nástrojového materiálu), s pájenými břitovými destičkami (břitová destička z řezného 

materiálu je pájena tvrdou pájkou na těleso nože z konstrukční oceli) a s vyměnitelnými 

břitovými destičkami (břitová destička z řezného materiálu je mechanicky upnuto 

v nožovém držáku z konstrukční oceli). 

 Vyměnitelné břitové destičky (VBD) jsou vyráběny ze slinutých karbidů (SK), řezné 

keramiky, cermetů, polykrystalického kubického nitridu boru (PKNB) a polykrystalického 

diamantu (PD). V nynější době je naprostá většina VBD vícebřitá, tudíž po otupení 

jednoho břitu je možnost otočit destičku do nové polohy a využít další břit. 
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Další možnost rozdělení radiálních nožů je podle směru posuvového pohybu, jsou 

rozlišovány radiální nože na pravé (směr posuvu od koníku soustruhu k vřetenu) a levé 

(směr posuvu od vřetena ke koníku). Dle tvaru tělesa jsou nože přímé a ohnuté. Podle 

způsobu obrábění rozlišujeme radiální nože pro obrábění vnějších, nebo vnitřních ploch. 

[18] 

 

 Soustruhy 

Největší podíl strojírenské obráběcí techniky představují soustruhy. V běžných 

strojírenských provozech se vyskytují ve velkém počtu typů a mají různý stupeň 

automatizace. Podle konstrukčně technologického hlediska jsou rozdělovány soustruhy na 

hrotové, svislé, čelní, revolverové a speciální. Hrotové soustruhy jsou využívány 

v kusové a malosériové výrobě pro soustružení přírub a hřídelí různých tvarů a rozměrů. 

Seřizování stroje není náročné. Jsou známy dva druhy hrotových soustruhů, univerzální a 

jednoduché.  Univerzální mají vodící šroub (lze na nich obrábět vnější a vnitřní rotační 

plochy, čelní rovinné plochy, řezat závity atd.), naopak jednoduché vodící šroub nemají, 

ale jsou vybaveny elektromotorem většího výkonu, tudíž jsou využívány hlavně pro 

hrubovací operace. Svislé soustruhy (karusely) jsou jednostojanové a dvoustojanové. 

Tento typ soustruhů je využíván v kusové, malosériové a některé i v sériové výrobě 

středních a velkých rotačních součástí malého poměru délky k průměru. Hlavními částmi 

jsou příčníky se suporty, stojany a otočný stůl. Čelní soustruhy jsou určeny pro 

soustružení deskovitých součástí velkého průměru. Jsou vybaveny jedním nebo dvěma 

podélnými suporty a někdy mají i koník pro podepření obrobku. Revolverové soustruhy 

jsou využívány pro výrobu v malých a středních sériích, které vyžadují větší počet 

nástrojů. Obrobek je soustružen na jedno upnutí, postupně více nástroji. Velkou výhodou 

těchto soustruhů je rychlé a přesné nastavení nástrojů a možnost obrábění několika nástroji 

najednou. Je možno soustružit podélně i příčně, v ose obrobku vrtat, řezat závity apod. 

Z pohledu automatizace jsou rozlišovány ručně ovládané, poloautomatické a plně 

automatické soustruhy. U poloautomatických a automatických soustruhů je aplikována 

tvrdá automatizace, nebo alespoň pružná automatizace pracovního cyklu. [18] 

 

 Upínání nástrojů  

Upínání soustružnických nástrojů musí být spolehlivé a jednoznačné. Nože jsou upínány 

do upínek, nebo do otočných hlav (zejména u univerzálních hrotových soustruhů, kde je 

možnost upnout až čtyři nože současně). U revolverových, automatických a svislých 

soustruhů se používá upínání nástrojů ve speciálních držácích. 

 U CNC obráběcích center se využívá upnutí speciálních držáků, které jsou řešeny tak, že 

seřizování nástroje je prováděno mimo stroj v seřizovacím přístroji. Nástroj se poté vkládá 

do zásobníku a odtud je v automatickém cyklu aplikován pro obrábění. [18] 

 

 Upínání obrobků 

Upnutí obrobků má být spolehlivé, vykazovat tuhost a má za úkol zajistit jednoznačnou 

polohu obrobku. Způsob upnutí závisí na tvaru, hmotnosti a zadané přesnosti obrobku, 

záleží také na druhu soustruhu. Obrobky s poměrem délka a průměru větší než 2/3 se 
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upínají mezi hroty, které zasahují do navrtaných středících důlků na čele obrobku. Ve 

vřetenu je používán pevný hrot, v koníku většinou hrot otočný.  

Tento typ upínání se také využívá při vysokých požadavcích na přesnost obrábění. Těžké 

obrobky s větším poměrem délky k průměru se upínají ve sklíčidle na konci vřetena a 

druhým koncem jsou opírány o hrot koníku. U poloautomatů a automatů je používáno 

samosvorné sklíčidlo, které obrobek sevře, jakmile se začne otáčet. Nejčastěji využívaným 

upínacím zařízením na soustruhu je univerzální sklíčidlo. Současného soustředného 

pohybu čelistí se dosahuje ručně, u automatizovaných soustruhů pneumaticky, 

hydraulicky, nebo elektricky. Tyčový materiál se upíná do kleštin (přesných upínacích 

pouzder). Štíhlé obrobky, které mají velký poměr délka/průměr se podpírají lunetami. [18] 

 

 

Obr. 12 Soustružení [19]. 

 

 

2.4.2 Frézování 

Třískové obrábění, při kterém je materiál obrobku odebírán vícebřitým nástrojem (frézou) 

se nazývá frézování. Hlavní pohyb nástroje je rotační. Upnutý obrobek na pracovním stole 

stroje většinou koná vedlejší řezný pohyb. Ten může být buď rotační (okružní a planetové 

frézování) a konat ho může buď obrobek, nebo nástroj. Výsledný řezný pohyb má 

tvar cykloidy. V současnosti je možné realizovat posuvné pohyby plynule měnitelné ve 

všech směrech. Řezný proces frézování je přerušovaný, protože zuby frézy postupně 

odebírají určité množství materiálu – třísky, které mají proměnné tloušťky. 

Vysoký výkon obrábění, velmi dobrá drsnost povrchu, velká přesnost rozměrů to vše jsou 

výhody současného frézování. Frézováním lze vyrobit rovné plochy, tvarové plochy, 

tvarové vybrání, osazení, drážky i závity (vnitřní i vnější). [18,20] 
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Rozeznáváme dva základní typy frézování: 

 

 Válcové frézování  

Válcové frézování (obr. 13) je většinou uplatňováno při práci s tvarovými a válcovými 

nástroji. Zuby frézy jsou umístěny po válcovém obvodu nástroje. Množství odebíraného 

materiálu se nastavuje kolmo k ose frézy a směru posuvu. Obráběná plocha je rovnoběžná 

s osou otáčení. Frézování je rozdělováno (dle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu) na 

sousledné (souměrné) a nesousledné (nesouměrné). [18] 

 

Obr. 13 a) nesousledné frézování, b) sousledné frézování [18]. 

 

Pokud je obrobek v oblasti řezání posouván proti směru otáčení frézy, jedná se 

o nesousledné frézování. Tloušťka třísky je z počátku nulová a postupně roste, až na konci 

záběru má maximální hodnotu. Při sousledném frézování je směr posuvu obrobku v oblasti 

řezání shodný se směrem otáčení frézy. Tloušťka třísky je na počátku maximální a směrem 

ke konci klesá na minimum. [18,20] 

 

 Čelní frézování  

Čelní frézování (Obr. 14) je využíváno při práci s čelními frézami, které mají břity nejen 

na obvodu, ale i na čele nástroje. Jelikož je při čelním frézováním v záběru více zubů 

nástroje (možnost pracovat s větším posuvem obráběné součásti), tak je tento způsob 

využíván častěji. Při čelním frézování pracuje fréza současně sousledně i nesousledně. 

[13,18] 

 

 

Obr. 14 Čelní frézování [18]. 
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Od těchto dvou základních metod jsou odvozeny některé další typy, jako je frézování 

okružní a planetové.  

 

 Frézovací nástroje 

V současné době frézování nabízí široké uplatnění ve strojírenské výrobě, tudíž se 

k velkému rozsahu technologie frézování používá mnoho typů fréz. Frézy jsou vícebřité 

a někdy i tvarově složité. V závislosti na jejich technologickém uplatnění lze třídit tyto 

nástroje do skupin podle jednotlivých hledisek. Podle umístění zubů na nástroji (frézy 

válcové, čelní, válcové čelní), nástrojového materiálu (rychlořezné oceli, slinuté karbidy, 

cermety, řezné keramiky, KNB, PKD), směru zubu (zuby přímé, zuby ve šroubovici), 

počtu zubů, konstrukčního uspořádání (celistvé, s vloženými noži, s VBD), geometrického 

tvaru funkční části (frézy válcové, kotoučové, úhlové, drážkové, atd.), způsobu upnutí 

(nástrčné, stopkové frézy) a podle smyslu otáčení (pravořezné, levořezné). [13,18] 

 

 Frézky 

V naprosté většině případů rozdělujeme frézky do těchto základních skupin – konzolové, 

stolové, rovinné a speciální. Konzolové frézky jsou charakteristické výškovou 

přestavitelnou konzolí. Tyto frézky jsou vhodné pro frézování tvarových i rovinných ploch 

u malých a středně velkých obrobků v kusové, nebo malosériové výrobě. Konzolové 

frézky jsou vyráběny ve třech variantách, a to jako horizontální, vertikální a univerzální. 

Stolové frézky mají obvykle podélný, příčný stůl a nemají konzolu. Na tomto typu fréz lze 

kvalitně a s vysokou produktivitou frézovat velké a těžké obrobky. Jsou vyráběny jak ve 

svislém (vertikálním), tak i vodorovném (horizontálním) provedení. Nejvýkonnějším 

druhem jsou rovinné frézy, které mají robustní konstrukci a obrábí součásti, které jsou 

velké a těžké. Jsou vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu. Při obrábění vodorovných, 

svislých a šikmých ploch se na nich nejčastěji pracuje frézovacími hlavami. Při frézování 

úzkých ploch a drážek se využívají stopkové frézy. Tento typ může mít více vřeteníků 

(vodorovné i svislé), někdy jsou dokonce vyráběny jako konzolové. [18] 

 

 Upínání nástrojů 

Pro upínání nástrčných fréz jsou využívány frézovací trny. Upínací kužel těchto trnů 

a pracovního vřetena může být metrický, nebo Morse kužel. Kužely jsou samosvorné 

a dokážou přenést krouticí moment z vřetena na trn. Aby upnutí bylo co nejtužší, tak jsou 

frézy upínány co nejblíže k vřetenu a výsuvné rameno se přisune co nejblíže. 

Čelní nástrčné frézy a hlavy jsou upínány krátkými trny do vřetena stroje. 

Frézy s kuželovou stopkou se upínají pomocí redukčních pouzder přímo do kužele ve 

vřetenu stroje (redukční pouzdro se využívá také při situaci, kdy se neshoduje kužel 

frézovacího trnu s kuželem vřetena). Nástroje s válcovou stopkou se upínají do vřetena při 

použití sklíčidla s upínacím pouzdrem. Tyto frézy o průměru 3 až 50 mm se v nynější době 

velmi často upínají pomocí speciálních tepelných, nebo hydraulických upínačů. [18] 

 

 Upínání obrobků 

Díky současnému záběru několika zubů (velké řezné síly) musí být obrobek řádně upnut. 

Důležité je, aby obrobek nebyl deformován a aby byla obráběná i upínací plocha co 

nejblíže vřetenu. Menší obrobky se upínají do strojních svěráků, které jsou ovládány ručně, 

pneumaticky, nebo hydraulicky. K upínání obrobků větších rozměrů se využívají upínky, 

opěrky, podpěry atd. Všechny tyto pomůcky jsou upevňovány do T-drážek stolu frézky 

pomocí speciálních šroubů s čtvercovou hlavou. [18] 
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2.4.3 Vrtání 

Obrábění děr se nazývá vrtání. Tato výrobní technika zahrnuje téměř všechny způsoby 

obrábění, které se dají využít při zhotovení otvorů do plného materiálu, nebo ke zvětšení 

již obrobených děr při použití řezných nástrojů. Kromě vrtání krátkých a dlouhých děr tato 

metoda zahrnuje také další způsoby jakými jsou vystružování, vyhrubování, vyvrtávání, 

nebo některé další operace obrábění na čisto, jako je válečkování.  Hlavní pohyb je 

obvykle vykonáván nástrojem (vrtákem), pohyb je rotační. Tento pohyb může vykonávat 

i obrobek a to při vrtání na soustruhu, kde je rotační pohyb konán obrobkem a posuv koná 

nástroj. Vrták provádí ve směru své osy vedlejší posuvový pohyb. Řezná rychlost, která je 

měřítkem hlavního pohybu, je u vrtacích nástrojů nejmenší na středu nástroje, kde je 

nulová. Největší řezná rychlost u vrtání je na obvodu nástroje. Řeznou rychlostí je 

obvodová rychlost největšího průměru vrtáku. [20,21]  

 

 

Na obrázku (obr. 15) je znázorněno schéma průřezu třísky a její tvorby pro základní typy 

vrtání, kde: 

D [mm]-je průměr vrtáku,  

d [mm]-je průměr předvrtaného otvoru 

 

 

Obr. 15 Vrtání do plného materiálu (vlevo) a do předvrtaného otvoru (vpravo) [22]. 

 

Vrtání a vyvrtávání děr je možno provádět na těchto strojích: 

 vrtačky (sloupové, stolní, radiální, stojanové), 

 vrtačky s revolverovou hlavou, 

 mnoho vřetenové vrtačky, 

 vodorovné vyvrtávačky, 

 frézky, 

 soustruhy. 
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2.4.4 Obrábění čelních ozubených kol 

Mezi velice důležité, ale i velmi složité technologické procesy v obrábění patří výroba 

ozubení. Složitost tohoto procesu souvisí s tím, že je nutno splnit spoustu teoretických 

poznatků, plynoucí z teorému odvalu a obtisku nástrojových ploch pro dosažení správného 

záběru ozubení, které má být vyrobeno. Díky nepřesnosti i jejich uložení v převodové 

skříni a deformací, které jsou spojeny s přenosem krouticího momentu, jsou zuby při 

výrobě modifikovány. Tyto technologické úpravy zvyšují životnost obrobku a snižují 

hlučnost, ale kladou vyšší nároky na jejich výrobu. Na přesnost ozubení má vliv zejména 

kinematika obráběcího procesu, použitý nástroj, stav obráběcího stroje, způsob upnutí 

obrobku a řezné prostředí. Čelní ozubená kola se obrábí frézováním, obrážením 

a protahováním. Pro dokončovací operace u kol bez tepelného zpracování se využívá 

metoda ševingování, pomocí broušení u kol s kalenými zuby. [21]  

 

 Frézování dělícím způsobem 

Při tomto způsobu výroby ozubených kol se obrobí jedna zubová mezera, upnutý obrobek 

se v dělícím přístroji otočí o jednu zubovou rozteč a je frézována další mezera. Frézování 

dělícím způsobem se díky malé přesnosti a nízké výrobnosti (proces není plynulý) používá 

zejména v kusové výrobě. Naopak mezi výhody patří nízká cena nástroje, jednoduchost 

a nenáročnost na volbu obráběcího stroje. Čelní ozubená kola s přímými zuby jsou 

frézovány kotoučovou, nebo stopkovou modulovou frézou (profil frézy odpovídá profilu 

zubové mezery). Frézování šikmých ozubených kol je prováděno kotoučovou modulovou 

frézou, pracovní stůl stroje je včetně upnutého obrobku nakloněn vzhledem k ose vřetena 

o úhel sklonu β0. [21] 

 

 

Obr. 16 Frézování čelního ozubení dělícím způsobem kotoučovou frézou 

a) přímé zuby b) šikmé zuby [21]. 
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 Frézování odvalovacím způsobem 

Tento způsob výroby ozubených kole je založen na principu záběru nástroje (válcový šnek) 

s obrobkem (ozubené kolo). Odvalovací fréza (nástroj) má tvar evolventního šneku, 

jehož profil je v rovině tvořen základním hřebenem. Spirála šneku je přerušována 

drážkami, které vytvářejí čelní plochy zubů nástroje. Rotace frézy vykonává řezný pohyb, 

obrobek rotuje otáčkami takovým způsobem, aby se za jednu otáčku frézy pootočil o jednu 

zubovou rozteč, čímž je zajištěno plynulé frézování všech zubů.  Aby bylo možné vytvořit 

ozubení po celé šířce ozubeného kola, je třeba, aby fréza současně vykonávala pohyb ve 

směru obráběných zubů rychlostí vf. Pokud se smysl otáčení frézy shoduje se smyslem její 

rotace, jedná se o nesousledné frézování, pokud je tomu naopak, tak mluvíme o 

frézování sousledném. Tento způsob výroby ozubených kol je velmi produktivní, ale velice 

náročný na kvalifikaci a zkušenosti pracovníka (složitý systém nastavování a řízení pohybů 

obráběcího stroje). [21] 

 

 Obrážení 

Obrážení ozubení čelních ozubených kol pomocí hřebenového nože je založeno na 

principu záběru nástroje s obrobkem. Tento způsob výroby (v provozních podmínkách 

označován jako systém Maag) je charakterizován vysokou přesností, relativně levným 

nástrojem, vysokými náklady na stroj a dlouhými výrobními časy. Obrážení je dosaženo 

složením otáčivého a posuvového pohybu obrobku, u šikmého ozubení ještě dodatečným 

posuvem nástroje. Jedním nástrojem daného modulu lze vyrábět kola s libovolným počtem 

zubů. 

Obrážení pomocí kotoučového nože (též označováno jako systém Fellows) je založeno na 

principu záběru dvou ozubených kol bez vůle. Nástroj i obrobek se pohybují tak, jako by 

spolu zabírala dvě ozubená čelní kola. Nástroj koná přímočarý vratný pohyb ve směru své 

osy a rotuje otáčkami, obráběné kolo mezitím také rotuje otáčkami. Tato kombinace 

pohybů vytváří výsledný evolventní profil zubů. Při zpětném pohybu se obrobek oddaluje 

od nástroje, aby břity nebyly třeny o již obrobenou plochu.  

Ve velkosériové a hromadné výrobě vnějších i vnitřních kol je využíván způsob 

protahování, kde je využíván protahovací trn (nástroj). Vnější ozubení je vyráběno 

dělícím způsobem, vnitřní ozubení je protahováno najednou pomocí nástroje válcového 

tvaru, který má po obvodu rozmístěny břity ve tvaru zubových mezer.  

Pro každý průměr, modul, popř. tvar zubu je třeba zvláštní nástroj, který je velmi drahý. 

Právě z tohoto důvodu se tento způsob využívá pro výrobu velkých sérií. [21] 

 

 Ševingování 

Pro dokončovací operace zejména nekalených ozubených kol se využívá ševingování, při 

kterém se z boků zubů odebírají třísky, čímž je vylepšován profil zubů, jakost povrchu 

a jsou snižovány úchylky v roztečích. Záběr ševingovacího kola s obráběným kolem lze 

popsat jako záběr šroubového válcového soukolí. Jedno z kol vykonává navíc vratný 

posuvový pohyb, u menších kol to je obráběné kolo, u kol větších je to kolo ševingovací. 

Tento proces je rozdělován (v závislosti na kinematických poměrech) na ševingování 

podélné, diagonální, diagonálně příčné, příčné a zapichovací. Na stejném principu je 

založeno i honování ozubených kol, které se využívá výhradně u kalených kol. [21] 
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 Broušení 

Další dokončovací operací, pomocí které se odstraňují nepřesnosti po předchozím obrábění 

a deformace po tepelném zpracování ozubených kol, je broušení. Ozubená kola jsou 

broušena dělícím způsobem tvarovými kotouči, dělícím způsobem s odvalem boku zubu 

a odvalovacím způsobem. 

Broušení dělícím způsobem je prováděno brousícím kotouči s tvarem jednoho boku zubu, 

kterými jsou broušeny odpovídající boky všech zubů (jeden kotouč brousí levý boky, 

druhý kotouč pravé boky). Další možností je použít kotouč s tvarem zubní mezery, 

která brousí oba boky současně. Tento způsob je velmi produktivní, ale poměrně nákladný 

a méně přesný. 

Broušení dělícím způsobem s odvalem boku zubu je v závislosti na konstrukčním 

uspořádání brusek realizován, když se broušený zub odvaluje po dvou (systém Maag), 

nebo po jednom brousícím kotouči (systém Niles).  

Největší výkon při broušení ozubení lze dosáhnout odvalovacím způsobem pomocí 

brusného kotouče, který má tvar šneku. Tento typ broušení je velice podobný 

odvalovacímu frézování, jen je odvalovací fréza nahrazena jednochodým, 

popř. dvouchodým brousícím šnekem, který pomocí obálkových profilů svého závitu 

vytváří požadovaný profil ozubeného kola. Odvalování je využíváno zejména pro ozubení 

s malých modulů. Základní podmínkou je synchronní běh nástroje a obrobku.  
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2.5 Procesní řízení společnosti 

Procesní řízení (BPM - Business Process Management) je soubor činností, kterými jsou 

řešeny procesy ve společnosti. Zabývá se opakovanými procesy a jejich průběhem celou 

firmou. Podnik je rozdělen na úseky, útvary, nebo oddělení, přičemž každá jednotka má 

své úkoly a povinnosti. V této části práce jsou popsány procesy zakázky, typ výroby, 

pracovní pozice, které ovlivňují zakázky ve výrobě, plánování a rozložení výroby. [25] 

2.5.1 Řízení zakázky 

Jak již bylo zmíněno, firma je řízena na základě normy ISO 9001, kterou získala v roce 

2015. Postup zakázky je tedy řízen na základě této normy, tudíž je jasně určeno, jaký útvar 

organizace má daný úkol na starost. Řízení zakázek je konkrétně popsán v interní směrnici 

společnosti. Proces zakázky je rozdělován do těchto úseků, které odpovídají za plnění 

procesu zakázky [26]: 

 Obchod 

 Doprava a zásobování 

 TPV – Technická příprava výroby 

 Nákup 

 Výroba 

 Jakost a kvalita 

Zakázka postupuje firmou tímto způsobem [26]:  

Ve chvíli, kdy je do společnosti přivedena zakázka, oddělení obchodu ve spolupráci 

s Technickou přípravou výroby zjistí, jestli je možné tuto zakázku vyrobit a pokud ano, 

tak za jakou cenu. Jestliže jsou požadavky splněny, je objednávka přijata. 

Oddělení logistiky zpracovává objednávku a zadává dané parametry do systému (ve firmě 

je využíván software QI). Obchodní oddělení potvrzuje podpisem přijetí objednávky 

a posílá zákazníkovi přijetí zakázky. Jakmile je zakázka přijata, oddělení TPV připraví 

technologii výroby a technologický postup (později program do CNC strojů). 

Oddělení nákupu zajistí dodavatele materiálu, dopravu, nástroje a popřípadě je 

domluvena kooperace. Vedoucí výroby s mistrem provádí kontrolu, zda je připraven 

materiál, výkresová a technologická dokumentace, plán výroby, měřidla a nástroje. 

Dle termínu expedice je naplánován termín výroby. Tento termín je určen dle kapacity 

strojů a pracovníků. Denní plán výroby je koordinován vedoucím výroby, který jej 

upravuje dle současné fronty práce u jednotlivých strojů. Je zde snaha, aby stroj měl 

minimální prostoje. U každé operace je prováděna kontrola prvního kusu (první vyrobený 

kus ze zakázky je posouzen a označen oddělením technické kontroly), pokud je operace 

schválena může výroba pokračovat. Další kontrola nastává dle technologického postupu. 

Po ukončení výroby operátor zaznamenává pomocí čárového kódu počet kusů, které 

byly vyrobeny. Poté nastává výstupní kontrola, kterou má na starost oddělení jakosti 

a kvality. Zakázka je manipulantem odvezena na sklad a vyexpedována zákazníkovi, 

za tuto část odpovídá logistika. Po ukončení je veškerá dokumentace zakázky archivována 

obchodním oddělením. Pokud je technologie a kalkulace již provedena (opakující 

se zakázka), je celý proces urychlen, pouze jsou diskutovány změny, jak ze strany 

společnosti, tak i ze strany zákazníka.  
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2.5.2 Typ výroby 

Výroba společnosti Strojtex je na rozhraní opakované (sériové) a kusové výroby. 

Firma produkuje určitý typ výrobků v malém množství. Výrobky jsou vyráběny dle 

požadavků zákazníka. Z pohledu sériové výroby je výroba standardizována a je schopna 

pojmout zakázku o více než 1000 kusech. Tyto objednávky je firma schopna stále 

opakovat a tím dosáhnout i vyšší efektivity práce. Opakovaná výroba je levnější než 

kusová výroba (menší podíl lidské práce, optimalizovaný výrobní proces, celkový čas na 

seřizování je nižší). Při kusové výrobě jsou využívány univerzální stroje, jsou zde vysoké 

nároky na kvalifikaci pracovníků a na přípravu výroby. 

 

2.5.3 Pozice, které ovlivňují chod zakázky 

Pozice ovlivňující chod zakázky jsou a jejich popis jsou vybírány z interního dokumentu 

společnosti. [26] 

Obchodní zástupce společnosti zajišťuje prodej výrobků společnosti. Prezentuje nabízené 

výrobky, komunikuje se zákazníky, archivuje zakázky, hlavním cílem je dokončit prodej. 

Logistik navrhuje ideální způsob dopravy, zakládá obchodní poptávky, komunikuje se 

zákazníkem, obchodním oddělením, technickou přípravou výroby. Má na starost 

organizaci přísunu optimálního množství materiálu.  

Technolog zhotovuje, optimalizuje a kontroluje technologický postup zakázky navržené 

technologie. Připravuje dokumentaci do výroby. Podílí se na kalkulaci poptávek, přípravě 

nových zakázek a na nastavení optimálních výrobních operací, snaží se docílit co 

nejkratších výrobních časů.  

Vedoucí výroby kontroluje připravenost výroby, připravuje výrobní plán dle plánu 

objednávek, zajišťuje informace o současném stavu zakázek. Vytváří fronty práce, které 

dle potřeby sám upravuje. Hlavním úkolem je zajištění hladkého průběhu výroby a co 

nejvíce snížit prostoje. 

Vedoucím směny, který organizuje a řídí práci je mistr. Dohlíží na vykonání práce, na 

bezchybné vykazování práce operátorů, snaží se odstraňovat problémy se strojem 

(popřípadě s operátorem výroby). Má na starost přichystání výroby a údržbu strojního 

vybavení. 

Operátor výroby obsluhuje a seřizuje obráběcí stroje, plní zakázky na pracovišti, které je 

k tomu určeno. Má povinnost zaznamenat převzetí a odevzdání zakázky.    

Manipulant má za úkol převážet materiál, hotové součásti, naskladňovat/vyskladňovat 

výrobky. 

Pracovník oddělení technické kontroly má na starost dodržení kvality výrobků, provádí 

uvolnění prvních kusů do výroby a výstupní kontrolu. Obsluhuje a udržuje měřicí přístroje. 

Expediční pracovník přijímá vyrobené zakázky z výroby. Má za úkol připravovat balení 

dílů dle potřeb zákazníka, konzervovat výrobky. Popisuje díly dle technologického 

postupu, pravidelně provádí inventuru skladu.  
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2.5.4 Procesní řízení výroby 

U každého stroje jsou dokumenty, specifikující zakázku a podle kterých se operátor řídí. 

Mezi tyto dokumenty patří identifikační list, technologický postup, výkres, popřípadě 

výrobní návodka. Dokumentace je před každou směnou předána osobně mistrem obrobny 

do rukou operátora výroby. Všechny dokumenty putují celou výrobou v paletě společně 

s obrobky, až do doby, než si je převezme expediční pracovník.  

Identifikační list je tištěný dokument, jehož součástí jsou veškeré potřebné informace pro 

operátory i pro sledování výroby. Součástí tohoto listu je číslo a čárový kód zakázky, 

název obráběného dílce, materiál polotovaru, pořadí a názvy operací, které mají být 

vyhotoveny, množství vyráběných kusů.  

Přílohou identifikační listu je detailní technologický postup, ve kterém je popsán 

konkrétní popis práce, např. pro obrábění na CNC soustruhu. Každá operace 

v technologickém postupu má svůj čárový kód, pomocí kterého operátor výroby 

zaznamenává svůj denní výkaz práce. Další přílohou je výkresová dokumentace součásti, 

v některých případech výrobní návodka, ve které jsou uvedeny listy ke strojům u 

jednotlivých operací a kusovník nástrojů.  

  

 

 
Obr. 17 Příklad identifikačního lístku. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část diplomové práce analyzuje vnější a vnitřní faktory, které mohou působit 

na společnost. Díky teoretickým poznatkům byla využita PEST analýza pro zhodnocení 

obecného okolí podniku, k analýze konkurence byl vypracován Porterův model 

konkurenčních sil, analýza interních faktorů byla provedena pomocí metody 7S a v závěru 

kapitoly SWOT analýza, která zahrnuje nejen silné a slabé stránky podniku, ale i 

příležitosti a hrozby které společnost ovlivňují.  

 

3.1 PEST analýza 

Pro zmapování vývoje vnějšího prostředí byla využita PEST analýza (politické, 

ekonomické, sociální a technologické faktory). Tato analýza je významná pro poznání 

externího okolí, ve kterém firma působí, také pro identifikaci změn, které se dějí v okolí 

firmy a mohou na ní mít vliv. Dále ke stanovení, jak společnost bude na 

tyto změny reagovat.  

Mezi politické faktory patří stabilita vlády, jaká strana je právě u moci, daňové zákony, 

funkčnost a nezávislost soudů apod. Stát pomocí institucí upravuje zákony, vyžaduje jejich 

dodržování a provádí jejich kontrolu. Ekonomické faktory mají vliv na kupní sílu 

spotřebitelů. Mezi tyto faktory patří HDP, stav ekonomiky, výše příjmů obyvatelstva, 

inflace, míra nezaměstnanosti atd. Sociální faktory ovlivňují úroveň života obyvatel, 

patří sem například kvalita pracovní síly a vzdělanost obyvatelstva. 

Díky technologickým faktorům se neustále zvyšuje tempo podnikání, mezi tyto faktory 

řadíme technologický vývoj, vládní podpora výzkumu apod. Nejen v odborné literatuře je 

možnost setkat se i s rozšířením této analýzy, jedná se o faktory ekologické a legislativní 

(PESTEL analýza). [27] 

 

 

Obr. 18 PEST analýza [28]. 
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3.1.1 Politické faktory 

V roce 2004 česká republika vstoupila do Evropské unie (v roce 2007 implementována 

Schengenská dohoda). Díky tomuto členství je pro český trh výhodný svobodný pohyb 

kapitálu a pracovních sil z okolních zemí. Z toho plyne, že kromě české legislativy je 

podnikání v České republice korigováno i legislativou Evropské unie (např. květen 2018 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Současnou stabilitu politického prostředí značně narušuje roztříštěnost mezi stranami, 

popularita extremistických hnutí a růst vlivu populistických stran. V roce 2020 čeká firmy 

v ČR několik novinek, které je mohou ovlivnit. V červenci 2019 byla po deseti letech 

zrušena karenční doba (náhrada platu i za první tři dny pracovní neschopnosti). 

Zaměstnavatelé nyní vyplácejí 60 procent základu příjmu. Z tohoto důvodu se snižuje 

sazba nemocenských odvodů z 2,3 procenta na 2,1 procenta. Od 1. ledna je zaveden systém 

elektronických neschopenek, který by měl firmám usnadnit dozor nemocných zaměstnanců 

(možnost zřízení notifikací do datových schránek o vzniku pracovní neschopnosti svých 

zaměstnanců). V listopadu 2019 se vláda rozhodla, že minimální mzda v roce 2020 vzroste 

z 13550 na 14600 korun. Od minimální mzdy se odvozují zaručené mzdy, ty jsou 

rozdělené do osmi skupin dle náročnosti povolání. Zaručené mzdy se pohybují od 14 600 

korun v první skupině až po 29200 korun pro nejvíce kvalifikované pracovníky. [29] 

V této oblasti faktorů je také možnost využití státních a evropských programů podpory. 

V nynější době jsou díky uzavření dohody o partnerství mezi Českou republikou 

a Evropskou komisí zřizovány programy podpory pro dotační období od roku 2014 do 

konce roku 2020. Z tohoto hlediska může být pro Strojtex zajímavý Operační program 

podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento dotační program přináší možnost 

získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory (Rozvoj výzkumu a vývoje, podpora podnikání 

malých a středních firem, efektivnější nakládání energií, rozvoj informačních 

a komunikačních technologií). Díky tomuto programu je uplatňována koncepce podpory 

malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky. Záměrem koncepce je zpřístupnění rozvojového a provozního kapitálu, 

podpora exportu, snížení energetické náročnosti, podpora vývoje, inovací a výzkumu. 

[30,31] 

 

3.1.2 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zkoumají vývoj trhu, na kterém podnik působí. Podle CZ-NACE 

vybraná společnost působí na trhu v sekci C, 26.62 obrábění ve zpracovatelském průmyslu. 

Vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů 

(IPP - Index průmyslové produkce) představuje tabulka 2. Meziroční pokles tržeb 

v průmyslu může pro podnik představovat hrozbu.  

Tab. 2 Meziroční vývoj indexu průmyslové produkce [32]. 

Meziroční změna 2015 2016 2017 2018 2019 

Index průmyslové produkce 4,6 2,9 6,2 3 -0,5 
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Situaci společnosti ovlivňuje současná ekonomická situace obyvatelstva. Dle predikce 

ekonomického vývoje Svazu průmyslu a dopravy České republiky z roku 2019 pro rok 

2020 se musí počítat s většími riziky, kdy řada faktorů může výrazně ovlivnit 

kondici ekonomiky. Česká ekonomika roste již osm let v řadě. Vzhledem k cykličnosti 

ekonomiky se dá předpokládat, že celkový ekonomický výkon bude postupně oslabovat. 

K negativnímu vývoji přispívají aktuální témata (brexit, COVID-19). Dále se očekává 

snížení dynamiky růstu mezd (tlak na další zvyšování mezd se zmírní, ale i tak stále 

porostou rychleji, než produktivita práce). I přesto se předpokládá udržení relativně nízké 

míry nezaměstnanosti.  Pro firmy to znamená, že stále budou obtížně hledat potřebné 

zaměstnance. Nejen růst mezd, ale i vysoké ceny materiálů, surovin a energií, je velká 

bariéra pro další rozvoj českých firem. České společnosti pociťují zpomalování 

ekonomického růstu na objemu zakázek. [29,33] 

 

  

Obr. 19 Odhad ekonomiky Svazu průmyslu ČR na rok 2020 [29]. 

 

Velký dopad na ekonomiku bude mít COVID-19. K odhadování škod je nyní příliš brzy. 

Nikdo neví, kdy se šíření viru zastaví a kdy začne odeznívat. Některá odvětví 

(maloobchody, školství, kultura, letecká doprava, automobilový průmysl) jsou 

výrazně ochromena. Na tato odvětví je navázána celá řada dalších objektů ekonomiky. 

Zavřené obchody znamenají výrazný pokles objednávek u výrobních společností. 

V prognóze (obr. 19), která byla připravena na konci roku 2019, vycházela střední hodnota 

růstu HDP 2,0 procenta. V současné době (březen 2020) se odhaduje snížení růstu českého 

HDP na 1,3 procenta. [34] 

Míra nezaměstnanosti reaguje oproti očekávanému vývoji rychleji a mohla by dosáhnout 

hodnot 5,6 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Inflaci na jedné straně ovlivní výrazné oslabení 

kurzu koruny a růst dovozních cen. Na druhé straně propad domácí poptávky sníží 

jádrovou inflaci. Inflace by tak ke konci roku 2020 mohla klesnout na 2,2 procenta. Tyto 

informace je nutné brát s rezervou, protože nové prognózy jsou zatíženy enormní 

nejistotou, vzhledem k nevědomosti o budoucím vývoji situace. [35] 
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Dalším důležitým ekonomickým faktorem je velikost úrokových sazeb. Pro zjištění 

aktuální hodnoty peněz na trhu a jejího předpokládaného vývoje byla využita prognóza 

České národní banky pomocí 3M PRIBOR. Růst úrokových sazeb se na přelomu roku 

2019 a 2020 zastavil a očekává se, že v následujícím roce budou sazby mírně klesat. 

Na základě 30% intervalu spolehlivosti lze očekávat, že se úrokovou sazby sice sníží, ale 

stále se budou pohybovat kolem aktuální hodnoty 2,3 %. 

 

 

Obr. 20 Prognóza úrokových sazeb ČNB (3M PRIBOR) [36]. 

 

3.1.3 Sociální faktory 

Z hlediska sociálních a kulturních faktorů není pro vybraný podnik příliš důležitý 

demografický vývoj obyvatelstva, jeho věková struktura a životní úroveň. Důležitým 

aspektem ale může být míra vzdělanosti. Dle studie českého strojírenského průmyslu se 

většina společností potýká s nedostatkem lidských zdrojů. Očekává se, že nedostatek 

pracovních sil pro strojírenský průmysl bude pokračovat i dále. Lze očekávat, 

že konjunktura nedostatku zaměstnanců má svůj vrchol již za sebou a potřeba nových 

pracovních sil bude nadále pokračovat, ale již nebude tak dramatická. 

Nedostatek pracovníků na pracovním trhu v ČR přímo souvisí s nutností najímat tzv. 

agenturní zaměstnance, kteří často nemají dostatečnou kvalifikaci pro vykonávání práce 

a pracovní morálku. V závislosti na nedostatek pracovních sil v oboru je nutná propagace 

technických oborů.  

Dle studie českého strojírenského průmyslu si naprostá většina (95 %) dotázaných ředitelů 

strojírenských společností se domnívá, že o důležitosti studia technických oborů by měla 

být veřejnost lépe informována, než tomu bylo doposud. Nedostatek absolventů v tomto 

oboru je problém, který je rozebírán již několik let. V minulosti nebyly provedeny 

potřebné kroky k tomu, aby se situace zlepšila. Za nejdůležitější pokládají ředitelé 

strojírenských podniků zavedení tzv. duálního vzdělávání. Podle nich by měla být 

zavedena povinná praxe v délce několika měsíců (nikoli v jedné firmě) pro studenty 

středních a vysokých škol. [37] 
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3.1.4 Technologické faktory 

Zvyšování přidané hodnoty produkce a orientace, pokud je to možné na konečné výrobky, 

je neustále pokládáno jako nutná podmínka pro růst konkurenceschopné firmy českého 

strojírenského průmyslu. Proto je velice důležité investovat do nových technologií (např. 

nekonvenční metody obrábění, HSC obrábění), do automatizace, výzkumu a vývoje. 

V průměru 5 procent obratu průmyslových firem putuje na výzkum a vývoj. Nejčastěji se 

investuje do nových konstrukčních řešení, do využití nových technologických postupů, 

nebo do aplikace nových materiálů a nástrojů. Ve výzkumu a vývoji může být skryt 

budoucí úspěch každé společnosti. Díky silnému vývoji může společnost udávat trendy na 

trhu práce. Jedním z hlavních motivačních nástrojů státu, aby strojírenské společnosti 

investovaly do inovací a výzkumu, je možnost odpočtu nákladů od základu daně. 

Aktuálně je podpora výzkumu, vývoje a inovací ze strany státu velmi choulostivou 

otázkou. Stát by měl nejvíce podporovat vývoj určený pro konečné výrobky, případně pro 

výrobky, které sice nejsou finální, ale mají vysokou přidanou hodnotu. 

Ředitelé strojírenských firem žádají zjednodušení administrativy a byrokracie, větší 

podporu výzkumných projektů a dlouhodobou koncepci ze strany státu. [37] 

 

3.1.5 Zhodnocení obecného prostředí 

V následující tabulce 3 jsou přehledně shrnuty nejdůležitější faktory obecného prostředí, 

které vyplývají z analýzy obecného okolí.  

 

Tab. 3 Klíčové faktory PEST analýzy. 

Faktor Příležitost Hrozba Neutrální vliv 

Politický  Operační program 

podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

 Zrušení 

karenční 

doby 

 

 Elektronické 

neschopenky 

Ekonomický   COVID-19  

Sociální  Duální vzdělávání  Úroveň 

vzdělanosti 

 

Technologický  Investice do vývoje a 

inovací 
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3.2 Porterův model konkurenčních sil 

V rámci hodnocení oborového okolí a atraktivity na trhu byl použit Porterův model 

konkurenčních sil, který zkoumá potenciální i reálně existující konkurenty podniku. 

Konkrétně lze zkoumat chování konkurenčních sil a bariéry, které brání vstupu 

do prostředí. Nejdůležitější jsou hrozby ze strany současných a budoucích obchodních 

soupeřů, dodavatelů, odběratelů a možných substitutů, které se dají rozdělit do 

několika oblastí. [38] 

 

 

Obr. 21 Porterův model konkurenčních sil [39]. 

 

3.2.1 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

STROJTEX, strojírenská s.r.o. se specializuje na výrobu a montáž strojírenských dílů, 

operuje především na B2B trhu (neobsluhuje konečné spotřebitele v masovém měřítku). 

Dlouhodobě spolupracuje s domácími i zahraničními obchodními partnery, soustředí se 

zejména na zákazníky v textilním, automobilovém, stavebním a nábytkářském průmyslu. 

Jedná-li se o zakázky z textilního sektoru, důležitým zákazníkem je německý výrobce dílů 

k dopřádacím strojům Saurer Spinning Solutions GmbH&Co, pro které jsou vyráběny 

například klíny do textilních strojů, které vyšívají vlnu. Dalším důležitým zákazníkem je 

společnost Mdexx Magnetronic Devices GmbH&Co se sídlem v německých Brémách 

a pobočkou v nedalekém Trutnově, pro které je zajištěna výroba přesných svařovaných 

dílců, které jsou využívány v oblastech elektrotechnického průmyslu a při výrobě 

kolejových vozidel. STROJTEX vyrábí ocelové díly na sestavy zdvižných jednotek ke 

kancelářskému nábytku pro německou společnost Riefler Industry GmbH&Co. 

Dalším neméně důležitým zákazníkem je společnost Alimak group AB ze Švédska, 

pro něž jsou vyráběny díly výškových lešenářských konstrukcí a průmyslových výtahů. 

Pro české závody holdingové společnosti Benteler International AG jsou obráběny přesné 

díly patřící do divize automotive.  
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Významným domácím odběratelem je společnost Kollmorgen, s.r.o. se sídlem v Brně, 

v Modřicích, pro které jsou vyráběny přesné obráběné díly pro výrobu elektromotorů 

a frekvenčních měničů do strojních zařízení. K dalším domácím odběratelům patří 

například firma vyrábějící vysokozdvižné vozíky HTP s.r.o. Žirovnice. V průběhu roku 

2019 byla navázána spolupráce s progresivním výrobcem zemědělské techniky Bednar 

FMT. Dalšími zákazníky, jejichž odběr není tak pravidelný, jako u výše zmíněných, 

jsou například Wolkswagen Group (mezi tento automobilový koncern patří i největší 

výrobce automobilů v ČR Škoda auto a.s.), TPCA (společná firma automobilek Toyota 

a PSA group) se sídlem v Ovčárech u Kolína. [40] 

 

Obr. 22 Někteří významní zákazníci společnosti Strojtex. 

Z důvodu velkého množství strojírenských firem na trhu si zákazníci uvědomují, že si 

kromě dodacích a platebních podmínek mohou určovat i cenu při zachování kvality. 

Proto lze označit vyjednávací sílu odběratelů za vysokou. 

 

3.2.2 Vyjednávací sílá dodavatelů  

Díky široké škále vyráběných produktů a různorodosti zakázek má firma několik 

dodavatelů hutního materiálu a nástrojů, se kterými udržuje dlouhodobou spolupráci. 

Dle zpracovávaných zakázek se liší spotřeba určitého druhu materiálu a polotovarů. 

Protože se jedná o poměrně dobře dostupný materiál, je zde možnost řešit potenciální 

výpadek dodavatele náhradou za jiného. Tudíž vyjednávací síla těchto dodavatelů je na 

nízké úrovni. 

Mezi hlavní dodavatele hutního materiálu patří (řazeno dle velikosti odběru): 

o Ferona, a.s. – dodavatel hutních výrobků, hutních druhovýrobků, železářského 

sortimentu a neželezných kovů. 

o Solar, s.r.o. – jaroměřská obchodní společnost zaměřující se na prodej 

hutních materiálů. 

o KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. – prodej uzavřených ocelových profilů, ocelových 

trubek, válcované a tažené oceli. 

o Expono Steelforce, a.s. – prodej hutního materiálu zejména plechů a 

stavebních ocelí. 

o EUROPE 1 STEEL – importér svařovaných, otevřených a uzavřených dutých 

profilů (trubek a jeklů). 

o Alcometal s.r.o. – distribuce hutních materiálů (hliník, měď, mosaz). 

o Gracík s.r.o. – dodavatel hutního materiálu (plechy, profily, jekly, pásová ocel, 

trubky, kulatiny). 
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o ARC-H Hradec Králové s.r.o. – dodavatel přesných výpalků z kovu. 

o ALFUN a.s. – dodavatel nabízející podélné a příčné dělené hliníku, oceli, nerez 

oceli a mědi. 

Další skupinou jsou dodavatelé nástrojů, jelikož těchto dodavatelů je na trhu stále dostatek, 

není jejich vyjednávací sílá příliš vysoká. 

Nejvýznamnější dodavatelé obráběcích nástrojů jsou: 

o CKP Chrudim a.s. – certifikovaný prodejce nástrojů pro třískové obráběcí (značek 

Pramet a Sandvik Coromat). 

o Dormer Pramet – spojení výrobce monolitních nástrojů Dormer Tools a 

společnosti Pramet Tools, specializující se na výrobu nástrojů s vyměnitelnými 

břitovými destičkami ze slinutého karbidu. 

o Sandvik coromant – výrobce kvalitních nástrojů pro obrábění kovů. 

o Walter AG – specialista nabízející široký sortiment přesných nástrojů pro 

frézování, soustružení, vrtání a závitování. 

o Seco – další přední světový výrobce obráběcích nástrojů. 

 

3.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů a substitučních produktů 

Síla této hrozby je vysoká, nejen z hlediska možného odlivu zaměstnanců, ale i z důvodu 

možné ztráty některých důležitých zakázek. Vstup nového konkurenta je reálný, 

v současnosti chce Karsit, spol. s.r.o. dokončit stavbu továrny s linkou hydraulického 

lisování a svařovnu s robotickými pracovišti pro výrobu autodílů v průmyslové zóně Zboží 

ve Dvoře Králové nad Labem. Výstavba pokrokové továrny by mohla nabídnout až 300 

nových pracovních míst. Původně bylo v plánu začít stavět továrnu na podzim v roce 2017 

a v roce 2019 zahájit provoz. Jenže v průběhu roku 2018 byla podána námitka na podjatost 

dvorské radnice, která byla krajským úřadem přijata. Městský úřad ve Dvoře Králové nad 

Labem (odbor výstavby a územního plánování), který do té doby vedl společné řízení, 

nebyl způsobilý k projednání a rozhodování k situaci ohledně Karsitu.  

O budoucnosti tedy rozhodne stavební úřad v Trutnově. Do doby, než byla výstavba 

průmyslových hal zastavena sérií námitek, se stihla realizovat většina inženýrských sítí 

i archeologický výzkum. V současnosti není jasné, jak celá situace dopadne. Je zde několik 

variant, včetně přesunutí výstavby závodu do jiného města, ale majitel Karsitu chce stavbu 

dostavět ve Dvoře Králové nad Labem dle původních plánů. [41] 

Strojtex je ohrožen také substitučními výrobky. Ve strojírenství je velké riziko nových i 

stávajících substitutů. V dnešní době je na výrobce vyvíjen obrovský tlak nejen ze strany 

zákazníka, ale i konkurence. Zákazníci chtějí odebírat zboží s co možná nejvyšší kvalitou 

za co nejnižší cenu. Proto je důležité klást důraz na kvalitu, pečlivost, inovaci a vývoj. 

Tudíž i síla hrozby substitutů je na vysoké úrovni. 
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3.2.4 Konkurenti v odvětví  

Mezi konkurenci vybrané společnosti patří všechny strojírenské firmy působící nejen 

v Královéhradeckém kraji, ale po celé České republice (popřípadě v Evropě), které 

disponují podobným vybavením a kompetencemi. Jedná se o strojírenské podniky, které se 

zaměřují na přesné obrábění, svařování, lisování a ke kontrole svých produktů využívají 

3D optické měřicí přístroje. Níže jsou uvedeny příklady konkurentů působících 

v  Královéhradeckém kraji. 

o Kratzer-Duben, spol. s.r.o. – společnost sídlící v nedaleké Jaroměři se 

specializuje na přesné CNC obrábění (zejména soustružení a frézování). 

Ke kontrole kvality součástí využívají 3D měřicí přístroje. Hlavní zákazníci jsou 

z oblasti automobilového a leteckého průmyslu.  

o Ekvita – konkurent z Trutnova provádějící zakázkovou výrobu se specializací na 

přesné obrábění na CNC strojích (od soustružení, frézování, až po broušení). 

Přesnost výrobků je taktéž kontrolována na 3D souřadnicovém měřicím přístroji.  

o 3VKOVO s.r.o. – česká firma se sídlem nedaleko Chlumce nad Cidlinou 

nekonkuruje vybrané společnosti pouze v oblasti CNC obrábění (zejména 

frézování), ale i v oblasti lisování (využití CNC ohraňovacích lisů pod sílou tlaku 

až 220 tun).  

o Kolben s.r.o. – firma Kolben z Trutnova je zaměřena na kovovýrobu a zámečnické 

práce. Soustředí se na CNC obrábění (soustružení i frézování), ke kontrole kvality 

výrobků využívá 3D měřicí přístroje. Společnost zajišťuje také svařovací práce 

pomocí metod TIG a MIG. 

o CEDIMA Meziměstí s.r.o. – podnik působící nedaleko Chlumce nad Cidlinou 

nabízí velký rozsah strojírenské výroby (od CNC obrábění, zámečnických 

a klempířských prací, sváření v ochranné atmosféře MIG, MAG, WIG). 

o CNC kovoform – strojírenská výroba v obci Zdobín nedaleko Dvora Králové nad 

Labem se zabývá kovoobráběním přesných dílů především pro slévárenský 

a automobilový průmysl. 

o Kasper Kovo s.r.o. – moderní strojírenská výroba se zaměřením na výrobu 

produktů z plechu. Pro ohýbání plechu je využíváno několik ohraňovacích lisů. 

Firma Kasper Kovo má velmi kvalitní zázemí pro svařování v ochranné atmosféře 

MIG, MAG. V rámci oddělení technické kontroly využívá 3D měřící stroj. 

Společnost nabízí taktéž služby soukromé svářecí školy. 

 

Konkurentů pro STROJTEX je nepřeberné množství, mohou to být společnosti, které se 

specializují na výrobu strojírenských dílů, jejichž výrobky jsou dodávány zejména do 

automobilového, textilního, energetického a stavebního průmyslu. Jedná se o podniky 

využívající víceosé obráběcí centra s vysokou přesností, svařování provádí v ochranné 

vrstvě MIG, MAG, WIG, nebo se zaměřují na lisování kovů. Mezi konkurenty můžeme 

zařadit i podniky nabízející výrobu ozubených kol. Často tedy dochází k boji o zakázku 

(také kvůli zmíněné velké síle odběratelů) mezi několika společnostmi. Z těchto soubojů 

vychází nejlépe odběratel, protože díky snižování cen je prodej na hranici nákladů. 

Z tohoto důvodu je konkurence mezi podniky na velmi vysoké úrovni. 
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3.2.5 Zhodnocení oborového prostředí 

V tabulce 4 jsou shrnuty nejdůležitější faktory oborového prostředí. 

Tab. 4 Klíčové faktory oborového prostředí. 

Faktor Příležitost Hrozba 

Vyjednávací síla zákazníků  Stálí zákazníci  Ztráta důležitého 

odběratele 

Hrozba nových konkurentů   Karsit spol. s.r.o. 
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3.3 Analýza metodou 7S 

Analýza interních faktorů pomocí metody 7S byla vytvořena v sedmdesátých letech 

20. století konzultační společností McKinsey. Hlavním důvodem byla pomoc tehdejším 

manažerům porozumět složitostem, které jsou spojeny s organizačními změnami. 

Tato analýza je prováděna pomocí sedmi faktorů, které ovlivňují úspěšnost firmy. Při 

jakékoli velikosti firmy je důležité dbát na všechny doporučení, aby bylo jisté, že analýza 

bude správná. Vynechání jednoho z nich může mít negativní vliv na ty ostatní a poté i na 

výsledek celé strategie. Název 7S je odvozen od anglických názvů, které začínají 

na písmeno S. [42] 

 

3.3.1 Strategy (strategie) 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost se řídí dle systému řízení kvality ISO 9001, je její 

povinností vytyčit si své dlouhodobé cíle alespoň prostřednictvím politiky kvality. 

Hlavním záměrem společnosti je snaha zajištění trvalé spokojenosti zákazníka, dosáhnutí 

maximální efektivity, produktivity práce a neustálé vylepšování procesů. Při práci je 

kladen důraz na kvalitu, pečlivost, spolehlivost a čas. Je zde vytvářeno úsilí k zajištění 

trvalé nabídky výroby strojních součástí a pokračování ve vývoji a výrobě vlastních 

výrobků (zvedací plošiny, svěráky, grilovací zařízení), které nacházejí uplatnění nejen u 

firem, ale i u koncových zákazníků. Společnost chce v budoucnu využívat řízení firmy 

pomocí metodiky lean manufaturing.  

Oficiální formulace je podle mého názoru dostatečná, ale chybí zde definování způsobů, 

jakými chce Strojtex těchto cílů dosáhnout, k čemuž by měla tato část analýzy sloužit. 

Dalším negativním vlivem je chybějící strategie na klíčové skupiny stakeholderů (vlastník 

společnosti, obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci a především zaměstnanci). 

Zaměstnanci jsou podrobně rozebíráni v dalších částech analýzy 7S.  

 

3.3.2 Structure (struktura) 

Podle právní formy se jedná o společnost s ručením omezením, která má jednoho 

jednatele, který je zároveň i majitelem společnosti. Tudíž rozhodování o fungování firmy a 

budoucích investicích probíhá snadno a rychle. Ze směrnice Evropské unie se jedná 

o středně velký podnik podle velikosti (podle počtu zaměstnanců). Podnik v současné době 

zaměstnává téměř 100 pracovníků.  

Společnost vychází z liniové organizační struktury. Tento model určuje pozice a vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti vertikálně. Jedná se o organizační uspořádání, kde každý 

podřízený má jasně přiděleného nadřízeného a naopak. Organizační struktura je pro řízení 

podniku nezbytná, protože nastavuje komunikační pravidla a tím i sjednocuje jednotlivé 

činnosti a procesy, formalizuje vztahy zaměstnanců za účelem dosažení společných cílů 

organizace. Ředitel společnosti (přímo podřízený jednateli) společně s manažerem kvality 

zajišťují chod firmy. Těmto pozicím jsou podřízena všechna oddělení (viz. Obr. 23 

Organizační struktura společnosti). Pouze IT a oddělení bezpečnosti a ekologie jsou 

podřízené jen řediteli podniku. IT služby (funkce, výkon aplikací, software, hardware, 

internetové připojení atd.) zajišťuje externí společnost. [43] 
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Některá oddělení jsou dále rozdělena na další části, které stojí na stejné úrovni. 

Pod oddělení výroby spadá středisko 230 Obrobna, středisko 231 Svařovna a lisovna, 

středisko 232 Svařování pro společnost Mdexx.  OŘJ (Oddělení řízení jakosti) spravuje 

technické kontroly středisek 230. 231, 232, úsek metrologie a nástrojárnu. Konstrukce, 

technologie a výdejná nářadí patří do oddělení TPV (Technologická příprava výroby). 

Správa budovy, elektrikáři, manipulační dělníci a úklid spadá pod úsek údržby. 

Do oddělení nákupu, logistiky a skladu patří doprava a kooperace, reference nákupu, 

sklad, logistika a expedice. Programování CAD/CAM systémů spadá do střediska 234 

výroba forem. Účetní a mzdová účetní spadá pod ekonomiku. Svářecímu inženýrovi je 

podřízený svářecí technolog. 

 

 

 

Obr. 23 Organizační struktura společnosti [26]. 
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3.3.3 Shared values (sdílené hodnoty) 

Hodnoty společnosti byly nastaveny již na počátku vedení nového jednatele společnosti. 

Tyto hodnoty mají být vyjadřovány prostřednictvím poslání. Toto poslání by mělo být 

jasně formulované a definovat, co očekává od svých zaměstnanců, proč firmy na trhu 

působí a jakým způsobem chce vytvářet své produkty. 

Strojtex má definované poslání jako: „Při své práci dáváme důraz na kvalitu a pečlivost, a 

to jak při sériové výrobě dílů, tak při kusové výrobě.“ Jelikož poslání není konkrétně 

specifikováno, sdílené hodnoty byly vyhodnoceny jako nedostatečné, tudíž se nedá od 

zaměstnanců očekávat jejich plnohodnotné plnění.  

 

3.3.5 Staff (spolupracovníci) 

Zaměstnanci z řad dělnických pozic se mezi sebou dobře znají. Mezi těmito pracovníky ve 

většině případů panuje až přátelská atmosféra. Horší vztahy panují mezi dělnickými 

profesemi a vedením společnosti. Tento fakt je ovlivněn nedostatečným specifikováním 

sdílených hodnot. Zaměstnanci nepracují týmově, ale pouze jako samostatné jednotky. 

To se odráží nejen ve vztahu k zaměstnavateli, ale také mezi vztahy ke svým nadřízeným 

pracovníkům. Fakt, že někteří vedoucí pracovníci si neuvědomují důležitost nepeněžních 

motivací (pochvala za dobře odvedenou práci, požadavky zaměstnanců, zájem o jejich 

spokojenost apod.) pouze podporuje tuto negativní skutečnost.  

Zaměstnanci jsou finančně hodnoceni pomocí hodinové mzdy. Motivace k další práci je 

nastavena pomocí drobných finančních benefitů. Tato finanční prémie k základní mzdě je 

určována vedoucím pracovníkem. Zaměstnanci mají pocit, že finanční odměna není 

dostatečná a v tomto ohledu ztrácí svou motivaci k práci.  

 

3.3.5 Style (styl práce vedení) 

K řízení společnosti STROJTEX, strojírenská s.r.o. je pověřen ředitel. V posledních letech 

je velkým problém najít na trhu práce (nebo z řad současných zaměstnanců) osobu, která 

by mohla tuto pozici zastávat. Ředitel by měl být velmi schopný v oblasti marketingu, 

v komunikaci se zákazníky, zaměstnanci a v neposlední řadě mít zkušenosti s řízením 

strojírenského podniku. V případě Strojtexu je tato pozice velice nestálá, nastává zde často 

změna v obsazení tohoto postu (tři změny za poslední tři roky). Provoz podniku je řízen 

prostřednictvím vedoucích oddělení, kteří zastávají svou pozici několik let, mají tak 

dostatek zkušeností a velmi dobře znají své podřízené. Problémem v budoucnosti může být 

pokročilý věk některých z těchto zaměstnanců a dosud nevyřešená otázka, kdo by mohl 

pozici zastávat, až některý z vedoucích odejde do důchodu.  

 

3.3.6 Skills (schopnosti) 

Společnost zaměstnávající téměř 100 stálých zaměstnanců si velice dobře uvědomuje, 

že kvalitní personál je klíčem k úspěchu. Požadavky na zaměstnance se odvíjí od pozice, 

kterou pracovník vykonává. Vzdělání zaměstnanců není zcela podstatné, ale hraje 

významnou roli. Rozhodující je ochota učit se novým věcem, kladný přístup k práci 

a odpovědnost. Dále se od nich vyžaduje týmová spolupráce a samostatnost.  
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I přes to, že podnik nabízí zaškolení svých zaměstnanců, nemá dostatek kvalifikovaného 

personálu s dostatkem zkušeností. K zaučení nových zaměstnanců je vždy pověřen 

odpovědný pracovník s dostatkem zkušeností. Dále je možnost účast na školeních různých 

typů, která jsou prováděna zpravidla externími společnostmi. Problémem je dlouhodobý 

nedostatek THP pracovníků (např. technolog, konstruktér) a pracovníků v dělnických 

profesích (např. seřizovač CNC strojů, svářeč s potřebnou státní zkouškou).  

Kvůli nedostatku pracovníku v dělnických profesích (obory nástrojař a strojní mechanik) 

byla domluvena spolupráce se Střední průmyslovou školou v Trutnově. Cílem je získání 

praktických zkušeností již v průběhu studia a navázání spolupráce se studenty po 

dokončení odborného vzdělání. Tato součinnost může být výhodná pro obě strany, jak pro 

Strojtex, tak i pro studenty, kteří využijí tuto možnost načerpat praktické zkušenosti 

a dovednosti.  

Největší podíl zaměstnanců je ve výrobě, jejich odborná kvalifikace spočívá v obsluze 

CNC a klasických obráběcích strojů, svařovacích, lisovacích a montážních pracích. 

Další část pracovníků tvoří THP pracovníci (mistři výroby, technologové, konstruktéři, 

kontroloři kvality). Ostatní zaměstnanci působí ve správním, či obchodním oddělení. Jejich 

odborná znalost tkví zejména v oborech ekonomie, managementu, účetnictví, daňové 

soustavy atd. Zaměstnanci obchodního oddělení a vyššího vedení disponují znalostí 

alespoň jednoho cizího jazyka (preferovány jsou anglický a německý jazyk). 

 

3.3.7 Systems (systémy) 

Podnik je od roku 2015 řízen systémem řízení kvality ISO 9001, který je od té doby 

pravidelně recertifikován. ISO certifikát má platnost 3 roky, po třech letech musí být 

provedena recertifikace. V mezidobí, tedy po každém roce, musí proběhnout tzv. dozorový 

audit. V souladu s tímto systémem řízení kvality jsou zmapovány činnosti, které na sebe 

navazují a vytvářejí komplexní proces. 

Ve společnosti se komunikuje „face to face“. K potvrzení výsledku sdělení, nařízení 

a komunikací se využívá e-mail, popřípadě podniková zpráva v informačním portálu QI. 

Tento informační systém umožňuje analyzovat společnost v klíčových oblastech a je 

rozdělen do několika segmentů (zakázky, objednávky, pohledávky, ekonomika, řízení 

výroby, majetek, pracovní doba zaměstnanců atd.). Vzhledem ke směnnému provozu, 

k několika oddělením v celém areálu a fixní pracovní době (09:00-13:00) administrativních 

a vedoucích zaměstnanců, je tento způsob komunikace osvědčený, tudíž není třeba 

jej měnit. Nadřízení se starají o práva svých podřízených, zároveň ale očekávají plnění 

všech povinností (důraz na produkci, kvalitu a na úroveň plnění zadaných úkolů). 

Výsledky a krátkodobé i dlouhodobé cíle firmy jsou konzultovány minimálně jednou 

měsíčně při osobní schůzce vedoucích zaměstnanců s jednatelem společnosti. 

Vedoucí jednotlivých oddělení řeší dílčí záležitosti a problémy na firemních poradách, 

konajících se jednou týdně. Pokud je potřeba, porada se koná častěji. 

Zkonzultované výsledky schůzek jsou určeným zaměstnancům sdělovány osobně, e-

mailem, či jsou vystavené na nástěnce na vrátnici. Minimálně jednou ročně se koná 

celozávodní schůzka všech pracovníků s jednatelem společnosti, kde jsou projednávány 

výsledky, cíle a vize společnosti. Díky této formě komunikace se informace podnikem šíří 

dostatečně rychle a efektivně. Pokud nastane urgentní situace, probíhá komunikace 

prostřednictvím mobilních telefonů. 
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3.3.8 Závěr analýzy 7S 

V následující tabulce 5 jsou shrnuty klíčové silné a slabé stránky vycházející z analýzy 7S. 

Tab. 5 Klíčové faktory modelu 7S. 

Faktory modelu 7S  

Silné stránky  Dostatečná komunikace mezi zaměstnanci 

 Spolupráce se SPŠ 

Slabé stránky  Nedostatečně definovaná strategie a poslání 

 Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

 Střídání ředitelů společnosti 

 Zastupitelnost zaměstnanců 
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3.4 SWOT analýza 

Tato analýza je využívána jako nástroj pro systematickou analýzu, která je zaměřena na 

charakteristiku klíčových faktorů, ovlivňujících strategické postavení podniku. Jedná se 

o přístup nepřetržitého porovnávání vnitřních zdrojů a zhodnocení schopností podniku 

reagovat na změny v jeho okolí. SWOT analýza identifikuje silné (strenghts) a slabé 

(weaknesses) stránky podniku. Tyto stránky jsou porovnávány s hlavními vlivy z okolí – 

příležitostmi (opportunities) a hrozbami (threats). 

Využití SWOT analýzy má za základní cíl rozvíjet silné stránky a potlačovat slabé 

stránky podniku. Dalším cílem je být co nejlépe připraven na potenciální hrozby 

a využívání příležitostí. Sestavení diagramu má za úkol porovnat externí rizika 

a příležitosti s interními silnými a slabými složkami společnosti. Tento diagram (díky své 

přehlednosti a systematičnosti) má iniciovat úvahy o volbě určité strategie. Je zřejmé, 

že existuje několik variant možných budoucností, což vyžaduje mít v záloze připraveno 

více strategií. Název SWOT je odvozen z anglických slov. [44] 

Vypracování SWOT analýzy bylo zvoleno z důvodu odpovědi na otázku, jak nejlépe 

využít silné stránky podniku a jak eliminovat slabé stránky, jak a jakým způsobem využít 

příležitosti a připravit se na současné externí hrozby. Analýzy vypracované v diplomové 

práci byly zvoleny za cílem utřídění si myšlenek, jak dál pokračovat v podnikání a pomocí 

jaké strategie se bude podnik v budoucnu řídit.  

 

 

Obr. 24 SWOT analýza [45]. 
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3.4.1 Analýza silných a slabých stránek: S – W analýza 

V tabulce 6 jsou uvedeny silné a slabé stránky společnosti, které byly vyhodnoceny jako 

nejvýznamnější. S – W analýza vychází z provedených analýz vnitřního prostředí.  

Tab.  6 S – W analýza. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Možnost nabídnout komplexní 

výrobek 

 Jeden majitel 

 Zajištění kvality 

 Dlouhodobá spolupráce 

 Dlouhá tradice strojírenské výroby 

 Vlastní produkty 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

 Střídání ředitelů společnosti 

 Plánování výroby 

 Nízká produktivita 

 Malý podíl vlastních výrobků  

 Zastupitelnost 

 

Silné stránky 

o Možnost nabídnout komplexní výrobek – Strojtex nabízí svým stálým 

a potenciálním zákazníkům komplexní výrobu (obrábění, svařování, lisování) 

a případnou montáž výrobku dle požadavků zákazníka. 

o Jeden majitel - Jedná se o společnost s ručením omezením, která má jednoho 

jednatele, který je zároveň i majitelem. Rozhodování o fungování firmy 

a případných investicích probíhá snadno a rychle. 

o Zajištění kvality – Díky využívání 3D  měřících zařízeních je zajištěna dobrá 

úroveň kvality produktu, z čehož plyne nízký počet reklamací od odběratelů. 

o Dlouhodobá spolupráce – Strojtex v naprosté většině případů spolupracuje se svými 

zákazníky dlouhodobě, tudíž je zde snaha mít s nimi, co nejlepší vztah, 

aby vzájemná spolupráce dosahovala co nejvyšší úrovně.  

o Dlouhá tradice strojírenské výroby – Podnik byl založen v roce 1958, tedy se může 

opřít o dlouholeté zkušenosti v oblasti strojírenské výroby. 

o Vlastní produkty – Ve společnosti je zajištěna výroba vlastních finálních produktů 

(zvedací plošiny, svěráky, palety, grilovací zařízení). 
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Slabé stránky 

o Nedostatek kvalifikovaných pracovníků – Společnost se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem THP pracovníků (např. technolog, konstruktér) a dostatečně 

kvalifikovaným personálem v dělnických profesích (např. seřizovač CNC 

obráběcích center). Tato skutečnost je podpořená i současnou nízkou 

nezaměstnaností na trhu práce. Nedostatek pracovníků úzce souvisí s omezenou 

výrobní kapacitou.  

o Nízká produktivita – I když je společnost schopná uspokojit zákazníka ve kvalitě 

výrobku, problémem je nízká produktivita práce. Společnost se potýká s vysokou 

zmetkovitostí produktů. Dalším problémem jsou složité technologické postupy 

vyráběných součástí. 

o Plánování výroby – Kvůli špatnému a často chaotickému plánování výroby má 

Strojtex problémy s dlouhou dodací dobou a pozdním dodávání již 

zhotovených výrobků. 

o Střídání ředitelů společnosti – Častá změna obsazení tohoto postu se projevuje 

nedostatečně definovanou strategií a posláním společnosti. Každý ředitel 

prosazoval jiný typ vedení společnosti, dochází tedy ke zmatkům mezi 

zaměstnanci, jakým způsobem mají pracovat.  

o Zastupitelnost – Další slabou stránkou podniku je nevyřešená zastupitelnost funkcí. 

Není zde vyřešena otázka zastoupení některých pozic v případě absence 

zaměstnance. Absence můžu být zapříčiněna nemocí, odchodem do důchodu, 

podáním výpovědi pracovníka apod.  

o Malý podíl vlastních výrobků – Tato slabá stránka souvisí s nedostatkem kvalitních 

pracovníků. Současní zaměstnanci z důvodu nedostatku času nemají možnost 

podílet se na inovaci vlastních produktů, tudíž dochází k absenci rozvoje 

těchto výrobků.   

 

3.4.2. Analýza příležitostí a hrozeb: O – T analýza 

Tabulka 7 vychází z provedených analýz externího prostředí. Jsou zde předloženy 

nejvýznamnější příležitosti a hrozby společnosti. 

Tab.  7 O – T analýza. 

Příležitosti Hrozby 

 Dotační programy 

 Modernizace strojního parku 

 Spolupráce se SPŠ 

 Rozvoj partnerství 

 Úroveň ekonomiky 

 Nedostatek pracovníků ve strojírenství 

 Velké penále odběratelů  

 Náskok konkurence 

 Příchod nových subjektů na trh 
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Příležitosti 

o Dotační programy – Možnost využití státních, či evropských programů podpory. 

V současné době jsou Evropskou komisí zřizovány programy podpory pro dotační 

období 2014 – 2020 např. Operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost.  

o Modernizace strojního parku – Od příchodu nového jednatele je viditelná snaha 

investovat nejen do modernizace a rekonstrukce celého areálu, ale především do 

modernizace strojního parku. Očekává se, že tyto investice budou v 

budoucnu pokračovat.   

o Spolupráce se SPŠ – V reakci na nedostatek pracovníku v dělnických profesích 

byla domluvena spolupráce se Střední průmyslovou školou Trutnov (obory 

nástrojař, strojní mechanik). Tato spolupráce zahrnuje možnost získání praktických 

zkušeností již v průběhu studia. Cílem je navázání spolupráce se studenty po 

dokončení střední školy. 

o Rozvoj partnerství – Prohloubení dlouhodobé spolupráce může vést k dalším 

zakázkám. Je zde možné se více realizovat ve specializaci výroby kompletních 

strojních dílů (např. montáž sestav do zemědělských strojů).  

 

Hrozby 

o Úroveň ekonomiky – Velký dopad na úroveň ekonomiky bude mít COVID-19. 

Očekává se, že epidemie bude mít vážný dopad, nejen na domácí ekonomiku. 

Další negativní dopad na úroveň ekonomiky má obtížné jednání Evropské unie 

a Velké Británie ohledně obchodní dohody. Nejen tyto důvody mohou zapříčinit 

pokles poptávky ve strojírenství. 

o Nedostatek pracovníků ve strojírenství – Již delší dobu se česká společnost potýká 

s nedostatkem lidských zdrojů technických oborů. Tento nedostatek absolventů 

v oboru je rozebírán již několik let, bohužel doposud nebyly zavedeny opatření, 

které by vedle ke zlepšení situace. 

o Náskok konkurence – Díky absenci vývoje vlastních produktů mají konkurenti 

vytvářející stejné typy výrobků (zejména zvedací plošiny a svěráky) velký 

inovativní náskok. 

o Příchod nových subjektů na trh – Pokud společnost Karsit dokončí výstavbu 

pokrokové továrny ve Dvoře Králové nad Labem, může nastat odliv kvalitních 

zaměstnanců a ztráta některých důležitých zakázek.  

o Velké penále odběratelů – Kvůli problémům s dlouhou dodací dobou a pozdním 

dodáváním zhotovených výrobků může dojít k nesplnění závazků zákazníka. 

To může zapříčinit finanční postih, nebo v krajním případě i ztrátu odběratele.  
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3.4.3 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Hodnocení analýzy bylo provedeno prostřednictvím porovnání důležitosti vah zkoumaných 

faktorů (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Analýza příležitostí a hrozeb byla dále 

zpracována pomocí matic. Pro konkrétní určení váhy výše uvedených faktorů a jejich 

porovnání bylo zvoleno třístupňové hodnocení: [46] 

 1 – zkoumaný faktor je důležitější než porovnávaný, 

 0,5 – důležitost faktorů je stejná, 

 0 – zkoumaný faktor je méně důležitý než porovnávaný. 

 

Analýza silných stránek 

Tab.  8 Vyhodnocení silných stránek. 

Faktor/ 

Porovnání 

Možnost 

nabídnout 

komplexní 

výrobek 

Jeden 

majitel 

Zajištění 

kvality 

Dlouhodobá 

spolupráce 

Dlouhá 

tradice 

strojírenské 

výroby 

Vlastní 

produkty 

S
o
u

čet 

V
á
h

a
 v

 %
 

Možnost 

nabídnout 

komplexní 

výrobek 

X 1 0,5 1 1 1 4,5 30 

Jeden majitel 0 X 0 0,5 1 0,5 2 13,33 

Zajištění 

kvality 
0,5 1 X 1 1 1 4,5 30 

Dlouhodobá 

spolupráce 
0 0,5 0 X 1 0,5 2 13,33 

Dlouhá tradice 

strojírenské 

výroby 

0 0 0 0 X 0 0 0 

Vlastní 

produkty 
0 0,5 0 0,5 1 X 2 13,33 
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Nejvýznamnějším faktorem silných stran je možnost nabídnutí komplexního výrobku 

a zajištění kvality produktu, tyto faktory dosahují stejné váhy 30 %. Dalšími silnými 

stránkami podniku je skutečnost, že společnost vlastní jeden majitel, dále také dlouhodobá 

spolupráce s odběrateli a nabídka vlastního produktu. Tyto silné stránky dosahují stejné 

váhy 13,33 %. Silná stránka, která ve srovnání s ostatními faktory nemá téměř žádnou 

váhu, je dlouhá tradice strojírenské výroby. 

 

Analýza slabých stránek 

Tab.  9 Vyhodnocení slabých stránek. 

Faktor/ 

Porovnání 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovníků 

Střídání 

ředitelů 

společno-

sti 

Plánování 

výroby 

Nízká 

produkti- 

vita 

Malý 

podíl 

vlastních 

výrobků 

Zastupitel-

nost 

S
o
u

čet 

V
á
h

a
 v

 %
 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovníků 

X 0,5 0,5 1 1 1 4 26,66 

Střídání 

ředitelů 

společnosti 

0,5 X 0 0 0,5 0 1 6,66 

Plánování 

výroby 
0,5 1 X 0,5 1 1 4 26,66 

Nízká 

produktivita 
0 1 0,5 X 1 1 3,5 23,33 

Malý podíl 

vlastních 

výrobků 

0 0,5 0 0 X 1 1,5 10 

Zastupitelnost 0 1 0 0 0 X 1 6,66 

 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatečné plánování výroby jsou 

nejvýznamnější slabé stránky podniku. Tyto faktory dosahují stejné váhy 26,66 %. 

Další výraznou hrozbou s váhou 23,33 % je nízká produktivita. Následuje slabá stránka 

malý podíl vlastních výrobků s váhou 10 %. Posledními slabými stránkami společnosti 

jsou zastupitelnost vedoucích pracovníků a časté střídání ředitelů společnosti. 
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Analýza příležitostí 

Tab.  10 Vyhodnocení příležitostí. 

Faktor/ 

Porovnání 
Dotační programy 

Modernizace 

strojního 

parku 

Spolupráce 

se SPŠ 

Rozvoj 

partnerství 

S
o
u

čet 

V
á
h

a
 v

 

%
 

Dotační programy X 0,5 1 0,5 2 33,33 

Modernizace 

strojního parku 
0,5 X 1 1 2,5 41,66 

Spolupráce se SPŠ 0 0 X 0,5 0,5 8,33 

Rozvoj partnerství 0,5 0 0,5 X 1 16,66 

 

Tab. 11 Matice příležitosti. 

Pravděpodobnost úspěchu 

Vysoká Nízká 

P
ří

le
ži

to
st

 

Vysoká 
 Modernizace 

strojního parku 

 Dotační 

programy 

Nízká 
 Rozvoj 

partnerství 

 Spolupráce se 

SPŠ 

 

K přehlednému vyhodnocení byla využita matice příležitosti. Z ní vyplývá, že největší 

šance pro vybraný podnik je modernizace strojního parku, pravděpodobnost této 

příležitosti je vysoká. Další významným bodem, který má bohužel nízkou 

pravděpodobnost úspěchu, je možnost dotačních programů. Nízkými příležitostmi jsou 

rozvoj partnerství a spolupráce se SPŠ.  
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Analýza hrozeb 

Tab.  12 Vyhodnocení hrozeb. 

Faktor/ 

Porovnání 

Úroveň 

ekonomiky 

Nedostatek 

pracovníků 

ve 

strojírenství 

Velké 

penále 

odběratelů 

Náskok 

konkurence 

Příchod 

nových 

subjektů 

na trh 

S
o
u

čet 

V
á
h

a
 v

 %
 

Úroveň 

ekonomiky 
X 1 1 1 1 4 40 

Nedostatek 

pracovníků ve 

strojírenství 

0 X 0 0,5 1 1,5 15 

Velké penále 

odběratelů 
0 1 X 1 1 3 30 

Náskok 

konkurence 
0 0,5 0 X 1 1,5 15 

Příchod nových 

subjektů na trh 
0 0 0 0 X 0 0 

 

Tab. 13 Matice hrozeb. 

Pravděpodobnost úspěchu 

Vysoká Nízká 

H
ro

zb
a

 

Vysoká 
 Úroveň ekonomiky  Velké penále odběratelů 

Nízká 

 Nedostatek pracovníků ve 

strojírenství 

 Náskok konkurence 

 Příchod nových subjektů 

na trh 

 

Největší hrozbou je úroveň ekonomiky, následuje možnost velkého penále od zákazníka. 

Další hrozbou je nedostatek pracovníků ve strojírenství a náskok konkurence ve vývoji 

vlastních výrobků. Hrozba, jejíž závažnost je nízká, je příchod nového subjektu na trh.  
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3.5 Vlastní návrhy řešení nedostatků  

Tato část práce se věnuje vlastním návrhům řešení nedostatků ve společnosti Strojtex. 

V současnosti je firma stabilizována, ale má potenciál ke zlepšení. Cílem je minimalizovat 

slabé stránky, maximálně využít příležitostí a plynule přejít na systém výroby dle metodiky 

Lean manufacturing. Návrhy řešení nedostatků vycházejí ze SWOT analýzy, víceleté praxe 

v tamní výrobě a z konzultací s vedením společnosti. 

 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Jednou 

z možností řešení tohoto problému je nábor nových zaměstnanců. Jelikož je tato skutečnost 

podpořená i současnou nízkou nezaměstnaností na trhu práce, není jisté, že by takový 

nábor společnosti pomohl. Je nutná restrukturalizace zaměstnanců. V některých případech 

dochází ke zbytečnému obsazování pozic, tudíž je třeba vyhodnotit, který pracovník se 

společnosti vyplatí.  

Některé pozice jsou obsazeny zaměstnanci s nedostatečnými vědomostmi, zkušenostmi 

nebo vzděláním. Velkou příležitostí může být již zmíněná navázaná spolupráce se Střední 

průmyslovou školou. Strojtex by mohl nově nabízet trainee programy pro studenty 

a absolventy technických oborů, při kterém by docházelo k pečlivému zaučení a rozšíření 

vědomostí studentů, s cílem navázání pozdější spolupráce. Při tomto programu by 

docházelo k výchově nových potenciálních zaměstnanců s dostatečnými dovednostmi. 

Další variantou řešení je možnost vzdělávání současných zaměstnanců pomocí 

odborných školení.  

 

 Plánování výroby 

Kvůli nedostatečně definovaným pravomocem často dochází k chaotickému plánování 

výroby, tudíž zde dochází k pozdnímu dodávání a dlouhou dodací lhůtou zhotovených 

výrobků. Řešením tohoto problému je oficiální jmenování vedoucího výroby, který bude 

odpovědný za tyto činnosti. Tento post není obsazen již delší dobu, je tedy třeba dosadit 

stávajícího zaměstnance, či dát příležitost novému zaměstnanci na této pozici. Úkoly této 

pozice by byly mimo jiné kontrola připravenosti výroby, příprava výrobního plánu dle 

objednávek, zajištění dostatečných informací o současném stavu zakázek. Hlavním cílem 

je zajištění hladkého průběhu výroby a snížení prostojů. 

 

 Nízká produktivita 

Díky využívání 3D měřících přístrojů na Oddělení technické kontroly, je zajištěna vysoká 

kvalita výrobků. Problémem je však nízká produktivita procesů a vysoká zmetkovitost, 

čímž je snížena výrobní kapacita podniku. Kvůli plánovanému využívání metody štíhlé 

výroby by měla být zajištěna dostatečná efektivita, produktivita práce a zároveň i snížení 

nákladů. Nástroje této metodiky jsou uvedeny v kapitole 1.3.  

Dalším problémem jsou složité technologické postupy vyráběných součástí. Úkolem 

technologické přípravy výroby by mělo být zjednodušení stávajících technologických 

postupů např. snížení počtu operací, vyřazení zbytečného využívání některých strojů 

a celkové zjednodušení výrobního procesu (příklad uveden v následující kapitole). 
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 Malý podíl vlastních výrobků 

Z důvodu nedostatečného počtu kvalitních zaměstnanců a nedostatku času současných 

pracovníků je omezen rozvoj a inovace vlastních výrobků (zvedací plošiny, grilovací 

zařízení, svěráky). Pokud chce společnost zůstat konkurenceschopná v této oblasti, je nutné 

začít se soustředit na vývoj těchto produktů. Variantou je zřízení nového oddělení – 

inovace a vývoj vlastních výrobků, které by mělo za úkol inovovat stávající vlastní 

výrobky, popřípadě se zaměřit na nový druh produktu, který by měl potenciál na trhu (je 

nutné vypracování analýzy trhu).   

 

 Zastupitelnost vedoucích pracovníků 

Nevyřešená otázka zastupitelnosti funkcí v podniku je další slabou stránkou podniku. 

Pokud vedoucí pracovník onemocní, čerpá dovolenou, odejde do důchodu, či podá 

výpověď, není zde možnost okamžitého zástupu, popřípadě náhrady zaměstnance. 

Tento problém lze řešit postupným zaučováním současných zaměstnanců a přípravou na 

případné povýšení. Systém by měl zajistit vyšší motivaci zaměstnanců k učení. 

Měl by také být vyhotoven jasný plán, jak tato příprava bude vypadat.  

 

 Střídání ředitelů společnosti 

V současné době dochází k velkým zmatkům mezi zaměstnanci, protože nevědí, jakým 

způsobem se hodlá společnost v budoucnu prezentovat. Není zde jasně definovaná vize, 

mise ani způsob, jakým chce společnost plnit svou strategii. Tento fakt je také zapříčiněn 

tím, že ve společnosti dochází k časté fluktuaci ředitelů. Jednatel společnosti by měl jasně 

stanovit, jaká práva a povinnosti ředitel má. Mimo jiné by do něj měl vložit dostatečnou 

důvěru, aby k této situaci už v budoucnu nedocházelo. Ředitel by měl být velmi schopný 

v oblasti marketingu, v komunikaci se zákazníky, zaměstnanci a v neposlední řadě mít 

zkušenosti s řízením strojírenského podniku. 

 

 Motivace zaměstnanců 

Vzhledem k faktu, že pracovníci nejsou dostatečně motivováni ke kvalitní práci, dochází 

k častému neplnění povinností. Měl by být zaveden konkrétní způsob odměňování 

zaměstnanců, ve kterém by byly zahrnuty finanční benefity i tresty za odvedenou práci.  
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4 VÝBĚR PŘEDSTAVITELE SOUČÁSTI 

Jedním z navrhnutých řešení slabých stránek podniku (kapitola 3.5), je zjednodušení 

technologických postupů u součástí, které podnik vyrábí. Pro příklad je uvedena 

racionalizace jednoduché součásti typu klín, která byla provedena v bakalářské práci 

(červen 2018). Výsledky práce byly téměř okamžitě zavedeny do výroby, což vedlo ke 

zvýšení sériovosti výroby. V této kapitole jsou porovnány výsledky tohoto opatření.  

 

4.1 Popis vybrané součásti  

Polotovar součásti je přířez z plechu o rozměrech 84 x 84 – 27 mm, který dodává 

společnosti zákazník. Jedná se o plochou součást s rozměry 84 x 84 – 27 mm, přičemž 

z jedné strany dílce je vyfrézován rádius R36. Některé rozměry jsou tolerovány, jedná se 

především o drsnost povrchu Ra 12,5 u rádia a u zkosené hrany pod úhlem 20°. Aby klín 

dobře dosednul na centrovanou součást, je tolerována i délka součásti 84 mm. Po stranách 

součásti jsou vytvořeny 4 závity M8. Na přední části se nachází díra s průměrem 7 mm se 

zahloubením pro hlavu šroubu a díra se závitem M6 (zahloubení se nachází na obou 

stranách součásti pod úhlem 90°). Výkres součásti byl vytvořen v programu Autodesk 

Inventor Professional 2018 (příloha 2). 

 

 

Obr. 25 Model zvolené součásti [13]. 

 

Obecně jsou klíny využívány k vytvoření rozebíratelného spojení strojních součástí a 

k přenosu otáčivého momentu, tento klín je využíván v textilních strojích, které 

vyšívají vlnu. Materiál součásti je hliníková slitina AlCu4MgSi(A) podle ČSN EN 485-4. 

Tento konstrukční materiál má vysokou pevnost (pevnost v tahu 350MPa), je dobře 

obrobitelný, není chemicky odolný a vykazuje velkou citlivost k mezikrystalové korozi. 

Tato slitina má dobré využití pro konstrukční prvky dopravních prostředků, které jsou 

šroubované a nýtované. Hmotnost součásti 0,262 kg byla určena pro hustotu 2 700 kg/m
3 

dle programu Autodesk Inventor Professional 2018. [13,47] 
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4.2 Původní technologický postup 

V původním technologickém postupu byly využity tyto stroje – horizontální frézovací 

centrum Haas HS-1 RPHE, sloupová vrtačka Proma PTB-16B-230V a ke kontrole součásti 

CNC souřadnicový měřicí přístroj Mitutoyo Crysta Apex S 121 210. 

 Horizontální frézovací centrum Haas HS-1 RPHE (S1) 

Frézovací operace jsou prováděny na dvoupaletovém horizontálním obráběcím centrum se 

4 programovatelnými osami (X, Y, Z + otočná osa stolu), přesnost polohování 

je 0,005 mm. Pojezdové dráhy X – 610 mm, Y – 508 mm, Z – 559 mm, zásobník pro 

60 nástrojů. Stroje tohoto typu jsou díky své produktivitě vhodné jak pro sériovou, 

tak i pro kusovou výrobu složitějších součástí. [48] 

 

Obr. 26 Horizontální frézovací centrum Haas HS-1 RPHE [48]. 

 

 Sloupová vrtačka Proma PTB-16B-230V (S2) 

Sloupová vrtačka se využívá pro vrtací a zahlubovací operace. Vřeteno je uloženo 

v kuličkových ložiscích a osazeno kuželem Mk 2, do kterého je možné vložit vrtací 

sklíčidlo, nebo přímo nástroj. Příkon vrtačky je 450 W, maximální vrtaný průměr 16 mm. 

Rozměr stolu 198 x 198 mm, rozsah otáček za minutu 210 –2580. [49] 

 

Obr. 27 Sloupová vrtačka Proma PTB-16B-230V [49]. 
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 CNC souřadnicový měřicí přístroj Mitutoyo Crysta Apex S 121 210 (S3) 

Vysoce výkonný souřadnicový měřící stroj poskytuje vysokou stabilitu, přesnost 

a dostupnost. Díky funkci teplotní kompenzace (od 16 °C do 26 °C) je umožněné přesné 

měření bez speciálních podmínek. Kompatibilita skenovacích technologií zajišťuje účinné 

schopnosti měření. Rozsah měření: osa X – 1200 mm, osa Y – 1200 mm, osa Z – 1000 mm 

s rozlišením 0,0001 mm. Maximální hmotnost obrobku může být 2000 kg, 

výška 1200 mm. [50] 

 

Obr. 28 CNC souřadnicový měřicí přístroj Mitutoyo Crysta Apex S 121 210 [50]. 

 

V tabulce 14 jsou uvedeny nástroje využité v původním technologickém postupu. 

Tab. 14 Souhrn používaných nástrojů v původním technologickém postupu. 

Označení Nástroj 

T1 Fréza válcová čelní ∅20 mm 

T2 Ruční škrabák  

T3 Tvrdokovový vrták s válcovou stopkou ∅ 6,8 mm 

T4 Závitník M8 

T5 Tvrdokovový vrták s válcovou stopkou ∅ 5 mm 

T6 Závitník M6 

T7 Záhlubník kuželový 90° s válcovou stopkou 

T8 Čelní frézovací hlava pro VBD 
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Tab. 15 Původní technologický postup. 

  Technologický postup 

Datum: 26.3.2018 Polotovar: 

Přířezy 

z plechu 

30 x 84 x 84 

Materiál: 
AlCu4MgSi(A) 

 

Název součásti: KLÍN 

Pořadí Pracoviště Název 

operace 

Popis práce v operaci Stroj, 

použité 

nástroje 

Čas výrobní 

[min] 

 

10 Sklad Vychystat 

materiál 

- - - 

20 Obrobna Frézovat a 

odjehlit 

Upnout do svěráku, 

frézovat z jedné strany 

na rozměr 27 mm, 

odjehlit 

S1 

T1 

T2 

1,9 

30 Obrobna Vrtat, 

závitovat 

Upnout do svěráku, vrtat 

otvor  ∅ 6,8 mm a řezat 

závit 4 x M8 dle výkresu 

S1 

T3 

T4 

2,9 

40 Obrobna Vrtat, 

závitovat, 

zahloubit 

Upnout do 

svěráku,  vrtat otvor ∅ 5 

mm pro M6, řezat M6 

S1 

T5 

T6 

2,7 

50 Obrobna Zahloubit Zahloubit závity M6 

na  ∅ 14/90° dle výkresu 

S2 

T7 

0,5 

60 Obrobna Frézovat, 

odjehlit 

Upnout do svěráku za 

boky šířky 27 mm 

k dorazu. Frézovat tvar 

20°, R36,nekotované 

radiusy R2, dle výkresu  

S1 

T8 

1,8 

70 Obrobna Odjehlit 

po 

opracování 

Odjehlit, popsat lihovým 

fixem číslo aktuální 

objednávky  

S1 

T2 

1,2 

80 OTK Výstupní 

kontrola 

Kontrola rozměrů dle 

výkresů 

S3 3 
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4.3 Navržený technologický postup 

Nová technologie výroby byla navržena z důvodu snížení finanční i časové náročnosti 

dané součásti. Mezi cíle racionalizace patřilo zkrácení výrobního času a snížení nákladů, 

přičemž kvalita obrobku musela zůstat stejná. Bylo dosaženo následujících výsledků: 

snížení počtu operací, vyřazení jednoho stroje (sloupová vrtačka) a zjednodušení 

výrobního procesu. V novém technologickém postupu bylo využito vertikální obráběcí 

centrum Doosan MYNX 6500/50 a stejný měřicí přístroj jako u původního návrhu 

(Mitutoyo Crysta Apex S 121 210). Navrhnuté stroje i nástroje (tabulka 16) jsou součástí 

vybavení podniku a jsou využívány i pro jiné aplikace obrábění, nebyla tedy potřeba žádná 

investice. Návrh technologického postupu výroby součásti zohledňuje moderní trendy ve 

strojírenské technologii, je časově i ekonomicky výhodnější a jednodušší než 

původní návrh.  

 

 Vertikální centrum Doosan MYNX 6 500/50  

Frézovací operace jsou v současně používaném technologickém procesu provozovány na 

kompaktním, vysoce výkonném vertikálním obráběcím centru, jehož výkon vřetena je 

15 kW, otáčky stroje 6000 ot./min. Centrum využívá kužel vřetena ISO 50, pojezd v ose 

X – 1270 mm, v ose Y – 670 mm, v ose Z – 625 mm, rozměr stolu 1400 x 670 mm. Počet 

nástrojů v zásobníku je 24. [51] 

 

 

 

Obr. 29 Vertikální centrum Doosan MYNX 6500/50 [51]. 
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V tabulce 16 jsou uvedeny nástroje využité v navrhovaném technologickém postupu. 

Tab. 16 Souhrn používaných nástrojů v navrženém technologickém postupu. 

Označení Nástroj 

T9 Frézovací hlava  

T10 Ruční škrabák 

T11 Tvrdokovový vrták ∅ 4,9 mm 

T12 Tvrdokovový vrták ∅ 7 mm 

T13 Záhlubník 90° 

T14 Závitník M6 

T15 Tvrdokovový vrták ∅ 6,6 mm 

T16 Závitník M8 

T17 Nástrčná čelní frézka 
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Tab. 17 Navrhovaný technologický postup. 

 

 

Technologický postup 

Vyhotovil: Jiří Langpaul  

Datum: 20.5.2018 Polotovar: 

Přířezy 

z plechu 

30 x 84 x 84 

Materiál: 
AlCu4MgSi(A) 

Název součásti: KLÍN 

Pořadí Pracoviště Název 

operace 

Popis práce 

v operaci 

Použité 

nástroje 

Čas výrobní 

[min] 

10 Sklad Vychystat 

materiál 

- - - 

 

20 Obrobna Frézovat a 

odjehlit 

Upnout za 84x84, 

frézovat z jedné 

strany na rozměr 27 

mm, vrtat otvor ∅ 4,9 

mm, vrtat otvor ∅ 7 

mm, zahloubit dle 

výkresu, závitovat 

M6, odjehlit 

T9 

T10 

T11 

T12 

T13 

T14 

2,8 

30 Obrobna Vrtat 

závitovat 

Upnout za 84x27, 

vrtat otvor ∅ 6,6 mm 

dle výkresu, závitovat 

M8 

T15 

T16 

0,7 

40 Obrobna Vrtat Otočit o 90° dle 

výkresu a upnout za 

84x27, vrtat otvor 

3x∅ 6,6 mm, 

závitovat 3xM8 

T15 

T16 

2,3 

50 Obrobna Frézovat Upnout za 27x84 (na 

ležato) do hloubky 

max. 25 mm, frézovat 

tvar dle výkresu 

T17 1,8 

60 Obrobna Odjehlit Odjehlit součást T10 1,2 

70 OTK Výstupní 

kontrola 

Kontrola rozměrů dle 

výkresu 

S3 3 
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4.4 Vyhodnocení racionalizačního opatření 

Celkový čas výroby celé součásti dle původního technologického postupu byl 14 min. 

Dle navrhnutého technologického postupu by celý obrobek měl být hotový za 11,8 min. 

Pro posouzení tohoto opatření byla zvolena metoda měření výrobního času součásti. Toto 

měření bylo několikrát opakováno (jiná obsluha stroje, jiné časy měření), aby se předešlo 

nepřesnostem a vyhodnocení bylo co nejpřesnější. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 

11,9 min do 13,3 min, přičemž většina měření dosahovala hodnoty do 12,4 min. 

Pro celkové vyhodnocení je tedy uvažován průměrný čas výroby a kontroly součásti 12,3 

min (aritmetický průměr naměřených hodnot). Díky vyřazení jednoho stroje (sloupová 

vrtačka) je časová i finanční úspora ještě větší z důvodu přepravy materiálu, tato úspora 

však není součástí tohoto hodnocení.  

 

Obr. 30 Vyhodnocení racionalizačního opatření – dle výrobního času jedné součásti. 

 

4.5 Ekonomické zhodnocení opatření 

Dle informací z oddělení Obchodu a marketingu bylo od zavedení racionalizačního 

opatření (červenec 2018) do konce dubna roku 2020 vyrobeno 5 200 kusů. Očekává se, že 

produkce bude pokračovat minimálně do konce roku 2020, proto je vyhodnocení tohoto 

opatření provedeno pro 7 700 kusů (očekávané množství vyrobených kusů od července 

2018 do prosince 2020).  

Ekonomické zhodnocení je vypracováno pomocí tzv. hodinové sazby stroje. V ní jsou 

zahrnuty náklady na chod stroje (včetně opotřebení a výměny nástrojů), mzdu dělníka, 

provoz dílny atd. Tuto sazbu má každá společnost definovanou rozdílně, záleží na 

pořizovacích nákladech, kvalifikaci pracovníka, množství odběru energie.  

Po domluvě s oddělením Obchodu a Technologické přípravy výroby byla stanovena sazba 

pro CNC frézovací centra 800 Kč za 1 hodinu práce, 400 Kč za 1 hodinu práce pro ruční 

operace (v tomto případě odjehlení obrobku) a práci na sloupové vrtačce, pro kontrolu 

součásti je určena sazba 600 Kč za 1 hodinu práce.  
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Tab. 18 Ekonomické zhodnocení původního technologického postupu pro 7 700 kusů. 

 Celkový čas [hod] Náklady [Kč] 

Operace na CNC frézovacím 

centru 

1 193,5 954 800 

Operace na sloupové vrtačce 64 25 600 

Odjehlení součásti 154 61 600 

OTK 385 231 000 

Celkem  1 796 1 273 000 

 

Tab. 19 Ekonomické zhodnocení navrhnutého technologického postupu pro 7 700 kusů. 

 Celkový čas [hod] Náklady [Kč] 

Operace na CNC frézovacím 

centru 

975,3 780 240 

Odjehlení součásti 154 61 600 

OTK 385 231 000 

Celkem  1 514,3 1 072 840 

 

Tab. 20 Ekonomické zhodnocení skutečného výrobního času pro 7 700 kusů. 

 Celkový čas [hod] Náklady [Kč] 

Operace na CNC frézovacím 

centru 

1 039,5 831 600 

Odjehlení součásti 154 61 600 

OTK 385 231 000 

Celkem  1 578,5 1 124 200 

 

Podle tabulek 18-20 je zřejmé, že se očekávala větší finanční i časová úspora, i tak ale 

můžeme konstatovat, že racionalizace výroby se jak časově, tak i finančně vyplatila.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat současný stav vybraného strojírenského 

podniku, pomocí SWOT analýzy zjistit jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

V návaznosti na výsledek této analýzy navrhnout řešení nedostatků. V závěru vybrat 

představitele součásti s návrhem technologie výroby a jeho zhodnocení (včetně 

technické zprávy). 

Po provedení SWOT analýzy byly zjištěny následující výsledky: 

 Silné stránky podniku – nejvýznamnějším faktorem je možnost nabídnout 

komplexní výrobek a zajištění vysoké kvality výrobků.  

 Slabé stránky – mezi nejslabší stránky podniku patří nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků a nedostatečné plánování výroby. 

 Příležitosti – největší příležitost je modernizace strojního parku a možnost využití 

dotačních programů. 

 Hrozby – největší hrozbou podniku je současná situace ekonomiky.  

Na základě provedených analýz byly navrhnuty tyto řešení nedostatků ve společnosti: 

 Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců – nábor nových zaměstnanců a využití 

příležitosti spolupráce se Střední průmyslovou školou. 

 Plánování výroby – oficiální jmenování vedoucího výroby, který bude za tyto 

činnosti zodpovědný. 

 Nízká produktivita – využívání metod Štíhlé výroby. 

 Malý podíl vlastních výrobků – po vypracování analýzy trhu se zaměřit na nový 

druh produktu, či inovovat současné vlastní produkty.  

 Zastupitelnost vedoucích pracovníků – kvalitnější způsob postupného zaučování 

současných zaměstnanců.  

 Střídání ředitelů společnosti – jednatel společnosti by měl vložit dostatečnou 

důvěru vedení společnosti. 

 Motivace zaměstnanců – zavedení konkrétního způsobu odměňování zaměstnanců. 

 

Závěrečná část práce se zabývá výběrem představitele součásti s návrhem 

technologie výroby. Vybraná součást byla předmětem bakalářské práce, kde byl navrhnut 

nový technologický postup, který byl později ve společnosti aplikován. 

Z hodnocení vyplývá, že nový technologický postup je výhodnější jak časově, 

tak i finančně. Od doby, kdy byl tento postup aplikován (červen 2018) až do konce roku 

2020 se očekává celková produkce 7 700 kusů. Při této produkci se očekává celkový 

časová úspora 217,5 hodin, což by znamenalo finanční úsporu 148 800 Kč.   
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