
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vyuţití technické inovace jako nástroje pro zvýšení 

konkurenceschopnosti drátové pily na řezání křemíku. V práci jsou popsána teoretická 

východiska při řešení problematiky inovací produktu. Na základě analýzy trhu, názorů 

zákazníků a výsledků funkční analýzy jsou v diplomové práci navrţeny inovace, které 

by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti produktu na globálním trhu.  
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the use of technical innovation as a tool for increasing 

competitiveness of the wire saw for cutting silicon. In the paper are described 

theoretical bases for solving of product innovation. Based on market analysis, customer 

feedback and the results of functional analysis, in the diploma thesis are proposed 

innovations, which should contribute to increase competitiveness of the product on the 

global market. 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá vyuţitím technických inovací jako nástroje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti drátové pily na globálním trhu. Drátová pila je jedním 

z klíčových strojů při výrobě křemíkových desek, které jsou základem pro fotovoltaické 

panely. Solární energie tvoří stále větší podíl v objemu vyrobené elektrické energie a má 

potenciál pro další růst. Zatím je toto odvětví silně závislé na státních podporách, ale  

se zlepšující se technologií, klesajícími náklady a rostoucí konkurencí se blíţí doba, kdy 

se investice do solární energie bude vyplácet i bez státních subvencí. Právě rostoucí 

konkurence v oboru klade čím dál vyšší nároky na zařízení ve výrobním procesu 

fotovoltaických panelů. Jelikoţ je předpoklad, ţe objem produkce panelů bude růst, 

bude růst i poptávka po výrobních technologiích, zvláště po drátových pilách. 

Vzhledem k tomu, ţe kvalita drátové pily z velké části ovlivňuje výnosnost výroby 

křemíkových desek, budou zákazníci velmi důkladně vybírat dodavatele kvalitního  

a spolehlivého stroje. Proto je důleţité neustále inovovat drátovou pilu v souladu 

s moderními trendy, naslouchat přáním zákazníků a optimalizovat nákladovou stránku 

výroby. Právě těmito aspekty se zabývá tato diplomová práce. 

1.1 Obecné informace o firmě KUKA S-Base s.r.o. 

Tato diplomová práce je vypracována ve spolupráci s firmou KUKA S-Base s.r.o., která 

se zabývá vývojem a výrobou strojů pro fotovoltaický průmysl. KUKA S-Base s.r.o. je 

ze 100% vlastněná německou mateřskou firmou KUKA AG a v této organizaci spadá 

pod divizi KUKA Systems. Sub-divizí KUKA Systems je oddělení zabývající se 

vývojem a prodejem automatizačních řešení a linek pro fotovoltaický průmysl. Hlavním 

strojem v procesu výroby solárních modulů je drátová pila pro řezání křemíku, která 

tvoří hlavní pilíř výrobního programu firmy KUKA S-Base. Sídlo firmy KUKA S-Base 

je v Roţnově pod Radhoštěm, kde má výroba a zpracování křemíku dlouholetou tradici. 

Výrobou drátových pil v Roţnově pod Radhoštěm se původně zabývala firma Themis, 

ale po ukončení její činnosti v roce 2009 byl program výroby drátových pil odkoupen 

výše zmíněnou firmou KUKA AG, která zaloţila dceřinou společnost KUKA S-Base. 

V současné době firma zaměstnává přes 50 zaměstnanců a kapacita výroby jsou čtyři 

drátové pily za měsíc. Hlavním trhem je pro firmu asijský trh, především pak Čína. 
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1.2 Solární energie jako alternativní zdroj energie 

Solární energie je jedním z mnoha druhů obnovitelných zdrojů elektrické energie. 

Hlavní výhody se dají dle (1) shrnout do 10 bodů: 

1) palivo pro články je zdarma – sluneční záření je jediným zdrojem, které solární 

články potřebují k tomu, aby vyráběly elektřinu. Navíc základem panelů je křemík, 

který je netoxický materiál a je druhým nejhojnějším prvkem na zemi. 

2) Články neprodukují ţádný hluk, prach či emise – solární články při výrobě 

elektrické energie netvoří ţádné škodlivé látky či plyny způsobující globální oteplování.  

3) Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé – současné fotovoltaické 

moduly se vyznačují vysokým výkonem (přes 80% původního výkonu) i po 25 letech 

provozu. To dělá z fotovoltaiky spolehlivý zdroj pro delší období. Ke kvalitě článků 

přispívá i vysoký standart kontrol, takţe kupující mají zajištěnou kvalitu modulů. 

4) Rychlý návrat investované energie – čas, za jak dlouho solární panely vyrobí tolik 

energie, kolik bylo potřeba na jejich výrobu, se neustále zkracuje. V současné době 

v závislosti na typu panelu a místě instalace je doba návratnosti mezi 1,5 a 3 lety. 

5) Recyklovatelnost modulů – moduly mohou být po ukončení své ţivotnosti 

recyklovány. Nejde jen o šetření ţivotního prostředí, ale i výrobních nákladů. 

Z vyslouţilých panelů je moţné získat křemík, sklo a hliník. 

6) Solární systém vyţaduje malou údrţbu – solární moduly jsou prakticky 

bezúdrţbové a snadno se montují. 

7) Solární moduly dodávají elektřinu v místech, kde není elektrická síť – solární 

systémy jsou nezávislé na dalších technologiích a jsou tak ideální pro místa, kde není 

připojení k síti. Jedná se např. o napájení telekomunikačních systémů v odlehlých 

oblastech, nebo výrobu elektřiny v nemocnicích v rozvojových zemích. 

8) Fotovoltaické panely mohou být integrovány přímo do budov – solární moduly 

mohou být vyuţity jako estetické a zároveň funkční součásti střech a fasád budov. Tato 

výhoda je v souladu se současným trendem nízkoenergetických či energeticky 

pozitivních budov (budova vyprodukuje více energie, neţ sama spotřebuje).  
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9) Fotovoltaika tvoří pracovní místa – nesporným pozitivem solárního průmyslu je, 

ţe tvoří velké mnoţství pracovních míst a to jak v Evropě, tak celosvětově. 

10) Fotovoltaika posiluje energetickou nezávislost – vzhledem k tomu, ţe solární 

moduly potřebují pro svou funkci pouze sluneční záření, jsou vhodné k doplnění 

energetického mixu a sníţení závislosti na dovozu surovin pro výrobu elektřiny. 

Příklady aplikace solárních panelů:  

 

Obr. 1 Panely připojené do sítě - vlevo instalace na domě, vpravo solární elektrárna (2) 

 

Obr. 2 Instalace panelů mimo síť - vlevo aplikace v zemědělství, vpravo v telekomunikaci (2) 
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Obr. 3 Aplikace na malá mobilní zařízení - vlevo instalace na střešní okno auta, vpravo kalkulačka (2) 

 

1.3 Výroba fotovoltaických panelů 

Pro pochopení procesu výroby fotovoltaických systémů je velmi názorný Obr. 4.  

Na počátku celého procesu stojí surový křemík. Surový křemík je nejdříve nutné 

vyčistit a zbavit nečistot. Pro účely fotovoltaiky se pouţívá křemík v podobě 

monokrystalu, polykrystalu nebo pseudomonokrystalu.  Monokrystalický křemík se 

vyrábí procesem taţení ve speciálních zařízeních. Výsledkem je válec čistého křemíku. 

Ten se musí ořezat na čtvercový průřez a dále rozdělit na poţadovanou délku. 

Polykrystalický křemík se vyrábí v licích pecích jako velký blok křemíku. Tento velký 

blok je následně rozřezán na menší ingoty, které jsou jiţ připraveny, aby z nich byly 

vyrobeny křemíkové desky. Pseudomomokrystalický křemík se vyrábí podobným 

způsobem jako polykrystalický křemík v licích pecích, ale proces je kontrolován tak, 

aby se dosáhlo struktury podobné monokrystalu. Pro nařezání ingotu na desky je 

pouţíváno drátových pil, které jsou v současnosti nejefektivnějším nástrojem pro dělení 

křemíku. Křemíková deska (wafer) je následně očištěna, umyta a jsou z ní vyrobeny 

jednotlivé články (cells). Tyto články jsou spájeny k sobě a tak vytvoří modul, který je 

doplněn o pevný kovový rám a krycí sklo. Modul je jiţ hotovým základem pro instalaci 

fotovoltaického systému. K funkci systému a připojení do sítě je potřeba ještě doplnit 

nosnou konstrukci panelů a elektropříslušenství, jako jsou střídače a regulátory. Tím je 

systém připraven k plnění své funkce – výrobě elektřiny ze slunečního záření.  
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Obr. 4 Proces výroby fotovoltaického systému (z polykrystalického křemíku) (2) 

 

1.4 Vymezení základních pojmů v oboru drátového řezání křemíku 

Pro pochopení problematiky výroby křemíkových desek pro fotovoltaický průmysl je 

potřeba vysvětlit základní pojmy, které se v práci budou vyskytovat a mají podstatný 

vliv na výpočet ekonomických ukazatelů stroje: 

- ingot – blok křemíku určený k výrobě desek. Rozměry se liší podle poţadavků  

na výslednou desku. Můţe se jednat o monokrystalický, nebo polykrystalický 

křemík podle způsobu výroby. Na kvalitě křemíku je závislá úspěšnost řezání. 

Pokud jsou v ingotu přítomny tvrdé vměstky, hrozí riziko přetrţení drátu  

a tak znehodnocení celé křemíkové náplně stroje. Rychle zchlazený ingot 

obsahuje vnitřní pnutí, které se uvolní v procesu řezání tak ţe se desky ulomí 

a tak je opět drahý křemík znehodnocen. Důleţitá je rovněţ krystalografická 

orientace ingotu. Pokud je ingot při řezání špatně orientován, můţe dojít 

k odlomení řezaných desek, coţ můţe vést aţ k přetrţení drátu a poškození 

polyuretanového povrchu válců.  
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Obr. 5 Ingot a nařezané desky - vlevo z monokrystalu, vpravo z polykrystalu (3) 

- deska – plátek křemíku vzniklý rozřezáním ingotu. Pro pouţití ve fotovoltaice je 

v současné době nejčastější tloušťka desky mezi 180 - 240 µm. Hlavními 

parametry pro kvalitní desku je hladký povrch bez stop po řezu, zvlnění  

a dalších negativních projevů. Deska také musí mít stejnou tloušťku po celé 

ploše a nesmí být prohnutá. 

- brusivo – brusný roztok tvořený polyethylenglykolem(PEG), olejem nebo vodou  

a brusnými částicemi karbidu křemíku 

- drát – drát tvoří osnovu, na kterou je nanášeno brusivo. Drát se průběhem přes krystal 

opotřebovává, a tak je ho potřeba pro řez dostatečné mnoţství. Drát se dodává 

navinutý na cívkách o různé kapacitě, např. 400, 600 km. Drát se dodává 

rovněţ v různých tloušťkách. Pro potřeby fotovoltaiky je nejpouţívanější 

tloušťka 120 µm a 140 µm. Tloušťka drátu přímo souvisí s prořezem křemíku. 

Čím tlustší drát je, tím více drahého křemíku je ztraceno v prořezu.  

- válec – osnova z drátů je namotána okolo válců. Pouţívané konstrukce strojů mají od 

2 do 4 válců. Válec tvoří ocelové nebo kompozitní jádro, na které je nanesena 

vrstva polyuretanu do které jsou vybroušeny vodící dráţky pro drát. Velikost  

a rozteč vybroušených dráţek určují, jak tlusté budou řezané desky. Proces 

broušení vyţaduje vysokou přesnost a hotový povrch válců se musí chránit 

před poškozením. 
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- výtěţnost – jedná se o charakteristiku při řezání křemíku, která specifikuje, kolik 

procent z teoretického počtu desek nařezaných z křemíkového bloku je moţné 

pouţít pro výrobu modulů. Tento parametr silně ovlivňuje ekonomiku procesu. 

1.4 Principy a technologie drátového řezání křemíku 

Při výrobě fotovoltaických panelů je náročnou operací rozřezání krystalu křemíku  

na desky. Tento proces je nejčastěji realizován za pomoci drátových pil. Tyto stroje jsou 

schopné řezat velice tvrdé materiály jako sklo, křemík, safír a podobné na poţadovanou 

tloušťku desek. Drátové řezání bylo zavedeno v 90. letech hlavně pro potřeby řezání 

křemíku. Proces řezání probíhá tak, ţe na pohybující se osnovu tvořenou ocelovými 

dráty je nanášen roztok brusiva. Krystal křemíku je shora posouván proti této osnově  

a pohyb drátu v kombinaci s brusným roztokem způsobuje úběr materiálu. Tento proces 

se odborně nazývá lapování. Ačkoli postup vypadá na první pohled jednoduše, opak je 

pravdou. Do procesu vstupuje velké mnoţství proměnných, které můţou silně ovlivnit 

výsledek řezu a vést aţ ke vzniku zmetkové výroby. Zde je důleţité uvést, ţe zmetková 

výroba je v tomto případě velmi nákladnou záleţitostí, a to nejen vysokou pořizovací 

cenou krystalu křemíku a dalších vstupů, ale také časovou náročností řezu, který trvá 

podle podmínek okolo deseti hodin.  

 

Obr. 6 Schéma principu drátového řezání (4) 
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1.5 Sledované charakteristiky nařezaných křemíkových desek 

Na drátové řezání jsou kladeny vysoké nároky z hlediska výsledné kvality desek. Při 

hodnocení kvality desek se zohledňuje více faktorů. Sledují se viditelné stopy po řezu, 

sleduje se, zda jsou uřezané desky rovinné, jestli nejsou kraje desek poškozené, jestli 

v deskách nejsou vměstky. Kontrola se provádí jak vizuálně, tak měřením. Měří se 

parametr TTV, coţ znamená Total Thickness Variation. Tento parametr vypovídá  

o tom, jaký je rozdíl v tloušťkách při měření na pěti místech na jedné desce. Dalším 

parametrem je TV – Thickness variation, coţ vyjadřuje rozdíl v tloušťkách desek 

v celém řezu. Čím niţší jsou tyto parametry, tím kvalitnější je řezný proces a výsledné 

desky. Důleţité je poznamenat, ţe ačkoli se vizuálně mohou desky zdát nedostatečně 

kvalitní, při měření se často ukáţe, ţe deska splňuje všechny technické poţadavky. 

Výkon článku je omezen aţ od určité úrovně drsnosti povrchu, přičemţ při vizuální 

kontrole je moţné odhalit mnohem jemnější drsnost povrchu, neţ je potřeba. Pokud je 

prováděna pouze vizuální kontrola, můţou být vyřazeny i desky plně splňující 

technické, coţ způsobuje pokles výtěţnosti procesu. Tento fakt pak můţe být spojován 

s výrobcem drátové pily, coţ není pro reputaci výrobce dobré. 

Z ekonomického hlediska se u výroby desek sleduje ukazatel nákladů na výrobu jedné 

desky. Tento ukazatel se nazývá Cost Per Wafer (CPW), případně Total Cost of 

Ownership (TCO). V tomto ukazateli je započítáno vše, co souvisí s procesem uřezání 

jedné desky. To znamená, ţe zde vstupují náklady na materiál, energie, práci, ale také je 

zde rozpuštěna cena stroje včetně náhradních dílů a nákladů na financování. Právě 

ukazatel TCO je jedním z hlavních kritérií, podle kterého se zákazník rozhoduje při 

koupi drátové pily. Při porovnávání tohoto parametru s konkurenčními výrobky je 

důleţité znát, jaké nákladové poloţky byly započítány a s jakými jednotkovými náklady 

bylo počítáno. Můţe se např. stát, ţe nemusí být uvaţovány náklady na elektrickou 

energii, coţ můţe výpočet zkreslit a znevýhodnit nabídku, která má tento náklad ve své 

kalkulaci započítán.   
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce je zpracována analýza současného stavu, která se týká 

pozice firmy na trhu, plánů na její rozvoj a také se týká klíčového produktu firmy – 

drátové pily AWSM 3800D. Jako součást této analýzy je zpracován přehled 

konkurenčních výrobků.  

2.1 Situace na fotovoltaickém trhu 

Situace na fotovoltaickém trhu je v současné době velmi sloţitá. Po několika letech 

prudkého růstu se toto odvětví dostalo do klesající fáze hospodářského cyklu. 

V důsledku celosvětové hospodářské krize a dluhovým problémům mnoha států byly 

omezeny státní dotace na výstavbu solárních elektráren, coţ mělo negativní dopad  

na poptávku po solárních panelech. Zároveň se vzrůstajícím instalovaným výkonem 

solárních elektráren se začínají projevovat ve větším měřítku negativa této technologie. 

Ta spočívají hlavně v nestabilitě dodávek elektřiny do sítě a v dodávání energie v čase, 

kdy jí není tolik potřeba. Toto klade vysoké nároky na regulaci přenosové soustavy  

a vyţaduje další náklady na provoz, protoţe musí být v záloze připraveny jiné tradiční 

elektrárny, aby pokryly výpadky ze solárních elektráren. Tyto náklady se ve finálním 

důsledku přenášejí na konečné spotřebitele, a to jak na domácnosti, tak na firmy. To 

způsobuje růst nákladů u firem a sniţuje jejich konkurenceschopnost. U domácností to 

způsobuje odčerpávání jejich příjmu, který by mohl být utracen za spotřební statky  

a podporovat tak ekonomiku. Všechny výše uvedené aspekty přispěly k tomu, ţe silná 

podpora solární energie byla omezena, coţ se zákonitě projevilo na poptávce  

po solárních panelech. Na počátku jejich výroby stojí proces řezání křemíku na desky, 

který je realizován na drátových pilách. Logicky tedy došlo také k poklesu poptávky  

po těchto strojích. Vývoj nově instalovaného solárního výkonu a jeho předpovědi jsou 

uvedené na obrázcích Obr. 7 a Obr. 8. První obrázek ukazuje vývoj instalovaného 

výkonu v Evropě, druhý graf pak celosvětově. Je vidět, ţe po rapidním skoku mezi roky 

2009, 2010 a 2011 v Evropě došlo k prudkému poklesu v roce 2012 a další růst se 

předpokládá pouze pozvolný. Výraznější oţivení trhu se dá očekávat aţ v případě 

dosaţení ekonomické návratnosti investic do solárních elektráren, nebo výraznější státní 

podpoře tohoto trhu. 
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Obr. 7 Vývoj a předpověď nově instalovaného solárního výkonu v Evropě (5) 

 

Obr. 8 Vývoj a předpověď nově instalovaného solárního výkonu celosvětově (5) 

Odvětví solárního průmyslu je v současné době stále výrazně závislé na státních 

dotacích na tento druh získávání elektrické energie. Stále se totiţ ještě nepodařilo 

dosáhnout stavu, kdy by stavba solární elektrárny byla bez dotací ekonomicky výhodná. 

Podle historického vývoje a předpovědí vývoje ve fotovoltaickém průmyslu se cena 

solárních panelů bude dále sniţovat, aţ dosáhne stavu, kdy začne konkurovat výrobě 

elektřiny z tradičních zdrojů. Od tohoto okamţiku je předpokládán prudký růst 

poptávky po fotovoltaických panelech a všech technologií na ně napojených.  

Při pohledu na Obr. 9 je vidět, ţe dosaţení tohoto stavu je předpokládáno mezi roky 

2010 aţ 2015. Vzhledem k prudkému růstu solárního trhu v posledních letech je  

ve světě a převáţně v Asii instalováno velké mnoţství výrobní kapacity, která 

v současné době není plně vyuţita. Pokud by se zvedla poptávka po solárních panelech, 
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tak by byla moţnost plně vyuţít tuto kapacitu, ještě ji rozšířit a díky úsporám z rozsahu 

se dostat do bodu, kdy by se ze solární energie stal ekonomicky návratný podnik. 

K nastartování tohoto trendu je potřeba velké mnoţství kapitálu, které je moţné získat 

pouze ze státních dotací, coţ v současné dluhové situaci většiny států není příliš reálné. 

Ke sníţení ceny fotovoltaických panelů se snaţí přispívat výrobci zařízení pro výrobu 

fotovoltaických panelů, ať uţ se jedná o stroje pro výrobu křemíku, jeho další 

zpracování, řezání, čištění, laminování či konečnou montáţ do modulů. Snaha ušetřit  

při výrobě panelů vede výrobce k poptávce po co nejúspornějším a efektivním zařízení. 

 

Obr. 9 Vývoj ceny fotovoltaických systémů v čase (6) 

Vliv na poptávku po solárních panelech má i aktuální postoj společnosti k tomuto zdroji 

získávání elektrické energie. Pokud se tento zdroj mediálně podporuje, zdůrazňují se 

výhody a ekologické aspekty, pak poptávka roste i mezi soukromými osobami, které 

panely osazují např. na střechy svých domů. Přestoţe tento segment tvoří malou část 

trhu se solárními panely (oproti investorům, kteří staví solární elektrárny), nemůţe být 

zcela opomíjen. Opačný vliv mají negativně laděné kampaně, které v tomto zdroji 

energie nevidí ţádnou budoucnost. 
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2.2 Segmentace trhu 

Vzhledem ke specifickému charakteru produktu je obtíţné provést segmentaci trhu.  

Na trhu se pohybují různé skupiny potenciálních zákazníků a je potřeba rozlišit, jestli se 

jedná o koncové uţivatele produktu, nebo o firmy zabývající se instalací kompletních 

výrobních linek. Dále se zákazníci dají rozdělit podle toho, kolik mají zkušeností 

s výrobou křemíku a jeho následným zpracováním na desky. Dále existuje malá skupina 

potenciálních zákazníků, kteří se nepohybují v solárním průmyslu, ale drátová pila by 

byla pro jejich výrobní proces také vhodná. Jedná se např. o řezání nejrůznějších 

tvrdých materiálů jako safír, optické sklo, kámen apod. 

Koncový začínající uţivatel – tento typ zákazníků bude vyhledávat prodejce, který mu 

pomůţe se spuštěním technologie a předá mu know-how o řezání. Stroj bude chtít mít 

co nejjednodušší na obsluhu a údrţbu. Také vzhledem k vysokým počátečním 

investicím do nového podniku bude více citlivý na cenu stroje. Vzhledem k náročnosti 

technologie je nutné zákazníkovi poskytnout kvalitní servisní podporu, protoţe jinak 

můţe díky svému nedostatku zkušeností nabýt dojmu, ţe chyby jsou na straně stroje, 

coţ není dobré.    

Koncový zkušený uţivatel – tento typ zákazníků jiţ má zkušenosti s provozem 

drátových pil. Můţe odborněji srovnávat konkurenční stroje a většinou přesně ví, co  

od stroje chce. Tento typ zákazníka proto nepotřebuje tolik péče z hlediska předání 

know-how, ale na druhou stranu je o to náročnější ve svých poţadavcích na kvalitu, 

spolehlivost a ovladatelnost stroje. Zároveň je ochoten přistoupit na vyšší pořizovací 

náklady stroje. Jako benefit pro tyto zákazníky můţe firma nabídnout moţnost 

zákaznických úprav na stroji. 

Dodavatelé výrobních linek -  tato skupina je velmi specifická. Jedná se o firmy, které 

dodávají kompletní vybavení pro výrobu solárních panelů. Od výroby křemíkových 

ingotů, drátových pil, mycích linek, laminátorů aţ po montáţní linky panelů. Jednotlivé 

stroje si buď vyrábějí sami, nebo nakupují od jiných firem. Tyto firmy mají rovněţ 

rozsáhlé zkušenosti s řešením technologických problémů. Hlavní výhodou, která tyto 

firmy zajímá, je moţnost automatizace celého procesu řezání, aby se drátová pila dala 

zakomponovat do automatické linky. 



23 

 

Zákazníci mimo solární průmysl – tento segment trhu je sice malý, ale nemůţe být 

opomíjen. Hlavně z pohledu naší firmy můţe být zajímavý, protoţe jako malá  

a začínající firma máme více moţností nabídnout různé zákaznické úpravy dle 

konkrétních potřeb a poţadavků. Další výhodou je, ţe velcí výrobci se tomuto trhu 

věnují omezeně. V tomto segmentu musíme jako výrobce nabídnout své know-how 

v oblasti řezání, protoţe zákazníci často nemají ţádné zkušenosti. Zároveň je potřeba 

mít otevřený přístup a zkoušet řezat nové materiály, které se ještě nikdy neřezaly. To 

přináší sice vyšší náklady na vývoj a předváděcí testy, ale na druhou stranu můţeme 

uspět na trhu, který má sice malý potenciál, ale zato velmi nízkou míru konkurence. 

2.3 Pozice firmy KUKA S-Base s.r.o. na trhu 

Trh s drátovými pilami je v podstatě pokryt třemi velkými výrobci, a těmi jsou Meyer 

Burger, Applied Materials (HCT) a Komatsu NTC. V poslední době ale začíná růst silná 

konkurence od mnoha čínských výrobců drátových pil. Ti se dosud nemohli rovnat 

kvalitou a výkonem s výrobky zavedených firem, ale s jejich rostoucími zkušenostmi 

začínají být nebezpečným soupeřem. V situaci, kdy se celosvětová výroba křemíkových 

desek přesunula do Číny, mají navíc čínští výrobci výhodu ve znalosti místní kultury, 

obchodních zvyklostí a samozřejmě také podstatně niţší výrobní náklady.  

Firma KUKA S-Base s.r.o. se stejně jako ostatní výrobci orientuje na Asijský trh, kde se 

v současnosti soustřeďuje většina světové kapacity drátového řezání křemíku. Prodej 

strojů na Čínský trh je zajišťován pobočkou mateřské společnosti v Šanghaji. 

V současné době jsou v Číně stroje instalovány u tří zákazníků. Předmětem dalších 

obchodních aktivit je zajištění dalšího prodejního kanálu do Číny a navázání 

strategických partnerství s dodavateli kompletních výrobních linek pro fotovoltaický 

průmysl.    

2.4 Drátová pila AWSM 3800.6D  

Drátová pila AWSM 3800.6D je zaloţena na dlouholetém vývoji původního modelu 

z roku 1999 - THEMIS AWSM 3800. Zkratka AWSM znamená Advanced Wire Saw 

Machine. Původní stroj byl určen primárně pro řezání polovodičových materiálů se 

zaměřením na vysokou kvalitu řezu a schopností řezat různé druhy materiálů. Hlavní 

parametry stroje jsou uvedeny v tabulce. 
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Obr. 10 KUKA AWSM 3800.6 (7) 

Tab. 1 Parametry stroje AWSM 3800.6D (7) 

Půdorys 10,08 m
2 

Hmotnost 14 400 kg 

Záruka 2 roky 

Maximální délka ingotu (ve dvou řadách) 1600 mm 

Počet válců 3 

Výtěţnost 95% 

Rychlost drátu 10 m/s 

Spotřeba el. energie 65 kWh 

Kvalita desek TTV<20µm, TV±15µm 

 

Stroj se vyznačuje jednou z největších kapacit najednou řezaného křemíku (vyšší má 

pouze stroj HTC). Ve snaze co nejvíce sníţit riziko přetrţení drátu je stroj vybaven 

sofistikovaným drátovým hospodářstvím. Odvíjení a i navíjení drátu na cívky je řízeno 

výkonnou elektronikou a poháněno servomotory. Pro oddělení tahu mezi osnovou  

a cívkami je stroj vybavena oddělovači tahu, tzv. kapestany. Stroj má tříválcové 

uspořádání, coţ znamená, ţe osnova je namotána okolo tří válců. Tyto válce jsou 

vyrobeny z masivního odlitku a do vrstvy polyuretanu jsou vybroušeny vodící dráţky. 
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Délka válců je 840 mm, coţ umoţňuje řezat ingoty do délky 800 mm. Stroj je vybaven 

upínacím systémem, který umoţňuje najednou řezat v paralelním uspořádání celkovou 

délku 1600 mm křemíku o rozměru 156x156, tzn. solární standard. Zakládací systém je 

koncipován jako součást stroje. Jedná se o zařízení vybavené servopohonem, které 

zaloţený ingot otočí a umístí proti vertikálnímu stolu, do kterého je obsluhou upevněn 

pomocí 8 šroubů, čímţ je zajištěno spolehlivé upnutí.   

Konstrukce stroje je podřízena snaze o co nejvyšší tuhost a stálost celého systému. 

Všechna pohyblivá vedení jsou v nejvyšších moţných přesnostech, loţiska jsou proti 

vniknutí brusiva chráněna přetlakováním stlačeným vzduchem. Vzhledem k náročnosti 

procesu řezání se kaţdá nepřesnost projeví na kvalitě desek, coţ není přípustné.  

Pro eliminaci délkových roztaţností v důsledku změny teplot je kostra stroje vybavena 

topnými elementy pro temperování teploty hlavních částí na 35°C. 

Stroj je vybaven chladicím systémem, který podle konfigurace stroje můţe být zcela 

samostatný, nebo můţe být připojen na centrální rozvod chladící vody. Samotný 

chladicí systém je tvořen celkem třemi tepelnými výměníky. Jedná se o výměník voda-

voda, dále o trubkový výměník voda-brusivo a deskový výměník voda-brusivo. 

V chladícím okruhu brusiva je pro ochranu výměníků instalován filtr. Na chladící okruh 

je kladen vysoký nárok z hlediska stabilizace teploty brusiva, která musí být pro kvalitní 

řezný proces v rozmezí 25°C±0,5°C. 

Posuv vertikálního stolu s upnutými křemíkovými ingoty je realizován přesným 

servopohonem s převodovkou, coţ umoţňuje řízení pohybu stolu v rozmezí rychlostí  

od 0,002mm/min do 10mm/min. 

Brusivo je do řezného prostoru přiváděno třemi distributory, které jsou konstruované 

tak, aby bylo brusivo rovnoměrně rozprostřeno po osnově z drátu. Brusivo pro řez je 

uloţeno v mobilním míchadle, do kterého jsou integrovány rovněţ čerpadla a filtr. 

Protoţe brusivo rychle sedimentuje a vytváří tvrdé usazeniny, je nádrţ o objemu 475l 

vybavena lopatkami pro neustálé promíchávání brusiva.  

Drátové hospodářství obsahuje celkem 14 polyuretanových kladek pro spolehlivé 

vedení drátu. Z levé strany je z cívky drát odmotáván pohyblivým ukladačem, přechází 

přes kladku zvanou tanečník (poloha tanečníku slouţí k řízení otáčení cívky), která 
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vyvozuje tah v drátu mezi cívkou a kapestany. Dále drát prochází přes kapestany, coţ je 

dvojice dráţkovaných kladek, kterou je v drátu vytvořeno předpětí potřebné pro řez. 

Z kapestanu jiţ drát odchází přes kladku měřící tah do řezného prostoru, kde drát 

vstupuje do osnovy. Osnova má podle poţadované tloušťky desek cca 2200 závitů. Drát 

z osnovy odchází opět do drátového hospodářství. Ještě před opuštěním řezného 

prostoru je drát očištěn proudem vzduchu od brusiva. Pak dále přechází přes druhé 

kapestany, kde je oddělen tah z osnovy, opět přes tanečník a konečně je pouţitý drát 

navinut ukladačem na cívku. Oddělení tahu je důleţité proto, ţe s vysokým tahem 

v osnově by musela být cívka velmi bytelná, aby vydrţela navinutí drátu. Tah v osnově 

bývá okolo hodnoty 25,50 N, zatímco hodnota vhodná k navíjení na cívku je pod 10 N. 

 

Obr. 11 Schéma drátového hospodářství (vlastní zpracování) 

Řízení stroje je realizováno výkonnou řídící elektronikou a ovládání je v novější verzi 

stroje řešeno přes dotykový displej, který poskytuje uţivatelský komfort a zároveň 

zjednodušuje a zrychluje nastavování stroje a poskytuje přehled o všech důleţitých 

veličinách. Řízení stroje umoţňuje reţim automatického řezání a podporuje uloţení 

uţivatelských receptů, takţe je moţné přednastavit si parametry pro různé typy řezů  

a pak pouze před spuštěním řezu vybrat příslušný recept a stroj uţ provede řez sám.   
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2.5 Konkurenti v odvětví drátových pil 

Konkurenční boj mezi zavedenými výrobci drátových pil pro fotovoltaický trh probíhá 

hlavně v rovině technicko-ekonomických parametrů stroje. Výrobci se snaţí novými 

technickými vylepšeními zlevnit proces řezání, sníţit ztrátu drahého materiálu 

prořezem, zmenšit spotřebu provozních médií, zajistit spolehlivost procesu apod. 

Zároveň je kladen důraz na vysokou kvalitu uřezaných desek, uţivatelskou přívětivost 

stroje a také na jednoduchou a rychlou údrţbu. Vzhledem k tlaku na sniţování ceny 

křemíkové desky jsou tyto technicko-ekonomické charakteristiky hlavní konkurenční 

výhodou. Proto si také kaţdý výrobce svá technická řešení patentově chrání.  

Po dlouhou dobu byl trh s drátovými pilami ovládán málo výrobci převáţně  

ze Švýcarska a Japonska. S velkým rozmachem fotovoltaického průmyslu a přesunem 

výroby do Číny však začala růst konkurence výroby drátových pil i v Číně. Tamější 

výrobky jsou levnějšími kopiemi západních strojů, ale zdaleka nedosahují jejich kvalit. 

Nutno ale říci, ţe během posledních dvou let čínští výrobci udělali velký technický 

pokrok. Navíc jako domácí výrobci mají podstatně jednodušší prodej strojů v Číně, 

netrpí jazykovou a kulturní bariérou a vzhledem k blízkosti k provozům můţou 

nabídnout rychlejší servis. Navíc pro západní firmy je obtíţnější sledovat Čínskou 

konkurenci, protoţe díky jazykové bariéře, ochranářské politice apod. je sloţité 

zjišťovat informace. Např. většina Čínských výrobců drátových pil ani nemá internetové 

stránky v jiném jazyce neţ čínsky. 

Obecně lze říci, ţe všechny firmy se drţí strategie získání konkurenční výhody  

na základě technických inovací. V poslední době se o tento typ strategie snaţí i čínští 

výrobci, protoţe vzhledem k charakteru fotovoltaické výroby, kdy nejdraţším vstupem 

do výroby je řezaný křemík, se nekvalitní a poruchový stroj výrazně nevyplatí. 

2.5.1 Meyer Burger 

Meyer Burger je švýcarská firma, která se zabývá řezáním křemíku od roku 1970. První 

drátovou pilu vyrobili v roce 1991. Společnost vyrábí celou řadu zařízení  

pro zpracování křemíku a to nejen pro fotovoltaiku, ale i pro náročnější polovodičový 

průmysl. Hlavním konkurentem pily AWSM je typ drátové pily s označením DS 271. 

Ten vychází ze starší verze DS 264, oproti které má o 20% délku řezaného ingotu. 
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Celková délka řezaného ingotu, který se zakládá v jedné řadě z čela stroje, je 1000 mm 

pro velikost ingotu aţ 220x220. O tomto stroji se tvrdí, ţe je schopný podávávat stabilní 

výkony při jakýchkoli podmínkách. Jeho konstrukce je podřízena jednoduchosti. 

Osnovu vedou pouze dva válce a drátové hospodářství je realizováno pouze šesti 

kladkami bez oddělovačů tahu. To sniţuje namáhání drátu a také přispívá k rychlejší 

výměně drátu pro nový řez.  

 

Obr. 12 Drátová pila Meyer Burger DS 271 (8) 

Tab. 2 Parametry stroje DS 271 (8) 

Půdorys 15 m
2 

Hmotnost 16 600 kg 

Záruka 1 rok 

Maximální délka ingotu (v jedné řadě) 1020 mm 

Počet válců 2 

Výtěţnost 98% 

Rychlost drátu 15 m/s 

Spotřeba el. energie 160 kWh 

Kvalita desek TTV<35µm,TV<12µm 
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Stroj je vybaven automatickým upínacím systémem, coţ přispívá k rychlé výměně 

nařezaného křemíku za nový křemík, sniţuje riziko, ţe obsluha neprovede dostatečné 

upnutí a také zvyšuje uţivatelský komfort. Pro zaloţení ingotu do stroje je potřeba 

externí manipulátor. Cívka s novým drátem a pouţitým drátem jsou kaţdá na jiné straně 

stroje, coţ přináší to, ţe polovina drátového hospodářství je zcela chráněná proti 

brusivu. Stroj dosahuje vysoké výtěţnosti a také dobré hodnoty TCO, coţ je přičítáno 

moţnosti pouţívat drát o tloušťce 100µm, čímţ se sníţí ztráta materiálu prořezem.  

Nádrţ s brusivem má objem 475 litrů a stroj je vybaven systémem pro automatickou 

výměnu brusiva. 

Chladicí systém stroje DS271 je velmi jednoduchý. Díky pouţití uhlíkových válců, 

které špatně vedou teplo je chlazení z velké části realizováno brusivem, které do sebe 

absorbuje většinu tepla generovaného při řezání.  

2.5.2 HCT – Applied materials 

Firma Applied Materials koupila firmu HCT Shaping Systems v roce 2007. Tato firma 

vyrábí kromě drátových pil i další zařízení pro řezání křemíku, jako pásové pily nebo 

skvérovací pily. Pro pilu AWSM je přímým konkurentem stroj s označením HCT B5.  

 

Obr. 13 Stroj HCT B5 (9) 
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Tab. 3 Parametry stroje HCT B5 (9) 

Půdorys 9,66 m
2 

Hmotnost 13 500 kg 

Záruka 1 rok 

Maximální délka ingotu  

(ve dvou řadách nad sebou) 

2000 mm 

Počet válců 4 

Výtěţnost 97% 

Rychlost drátu 15 m/s 

Spotřeba el. energie 125 kWh 

Kvalita desek TTV<30µm,TV<20µm 

 

Svým uspořádáním je stroj zvláštní tím, ţe má čtyři válce a dva vertikální stoly. To 

znamená, ţe řezané ingoty jsou umístěny ve dvou patrech nad sebou. Tímto HCT 

dosáhlo nejdelší moţné délky najednou řezaného ingotu 2000 mm. Zároveň je stroj 

velmi kompaktní a také lehký. Komplikovaná konstrukce se čtyřmi válci na druhou 

stranu podstatně prodluţuje proces výměny válců.  

 

Obr. 14 Moţné uspořádání ingotů ve stroji HCT B5 (9) 

Stroj je vybaven automatickým upínacím systémem ingotů poháněným hydraulikou. 

Pro zaloţení ingotů je potřeba zvláštní externí manipulátor. Stroj můţe řezat s různou 

délkou instalovaného křemíku. Tento fakt a různé moţnosti nastavení podle mnoţství 

křemíku zhoršují přehlednost uváděných parametrů, protoţe je potřeba sledovat, při jaké 

konfiguraci jsou parametry platné. 
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Nádrţ s brusivem má kapacitu 400 litrů a stroje je moţné připojit na centrální rozvod 

brusiva. 

Stroj má chlazené válce i loţiska, k čemuţ jsou instalovány výměníky voda-plyn. Dále 

jsou instalovány výměníky voda-brusivo. 

2.5.3 Komatsu NTC 

Komatsu NTC je součást japonské společnosti Komatsu Ldt. Firma se zabývá vývojem, 

výrobou a prodejem strojů pro polovodičový i fotovoltaický průmysl. Produkt, který je 

konkurentem pily AWSM je pila s označením NTC PV800H. Je moţné rovněţ nalézt 

informace o stroji s označením NTC PV1000H, který by měl mít o 20% delší loţnou 

plochu pro křemíkový ingot. Nicméně na oficiálních stránkách výrobce tento produkt 

uveden není, proto je dále popsána pila NTC PV800H.  

 

Obr. 15 Stroj NTC PV800H (10) 
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Tab. 4 Parametry stroje NTC PV800H (10) 

Půdorys 12,8 m
2 

Hmotnost 17 000 kg 

Záruka 1 rok 

Maximální délka ingotu  

(jedna řada) 

800 mm 

Počet válců 2 

Výtěţnost 95% 

Rychlost drátu 15 m/s 

Spotřeba el. Energie 88 kWh 

Kvalita desek TTV<30µm,TV<10µm 

 

Tento stroj je vybaven automatickým upínáním ingotu s hydraulickým vyvozením 

upínací síly. Zakládání ingotu je prováděno z boku stroje s pomocí speciálního 

zakladače. Stroj má maximální rychlost drátu 15 m/s, přičemţ této rychlosti je schopen 

dosáhnout za 3 sekundy. Tento stroj je vybaven moţností řezat během řezu cyklicky 

tam a zpět, coţ přispívá k šetření drátu a zlepšuje charakteristiku tloušťky desek. 

Nádrţ na brusivo má objem 400 litrů. 

Chladicí systém vyuţívá 40 kW výměník voda-brusivo a kromě stabilizace teploty 

brusiva se chladí rovněţ loţiska a válce. 

Stroj je vybaven záloţním zdrojem energie, který v případě výpadku napájení poskytne 

dostatek energie pro rychlé a bezpečné zastavení stroje. 

2.5.4 Čínští výrobci drátových pil  

S přesunem řezání křemíku pro fotovoltaiku do Číny se na čínském trhu postupně 

začaly objevovat stroje čínské produkce. Jedná se často o více či méně kvalitní kopie 

západních strojů starších generací. Někteří výrobci dokonce ve svých specifikacích 

stroje přímo uvádějí, ţe jejich stroj je přímým substitutem importovaných strojů a ţe 

jejich stroje dosahují stejných kvalit, nebo se jim alespoň přibliţují. Při pohledu na níţe 

uvedený přehled čínských výrobků je patrné, ţe společným znakem čínských pil je malá 

délka válců. Pro zvýšení délky řezaného ingotu proto většina čínských strojů pracuje 

v reţimu dvouřadého řezu. Z této skutečnosti vyplývají i malé rozměry strojů a tím  
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i jednotlivých částí stroje. Tento fakt můţe být pro čínské zákazníky velké plus, protoţe 

Evropské stroje jsou na vzrůst průměrného Číňana velké, ovládací prvky jsou vysoko 

apod. Navíc místní výrobci jsou blízko svých zákazníků, nemají jazykovou a kulturní 

bariéru a tak s nimi mohou udrţovat lepší obchodní vztahy. Navíc v čínské ekonomice 

je podporována místní výroba před importem.  

V níţe uvedeném přehledu jsou uvedeni někteří čínští výrobci drátových pil. Zjišťování 

údajů o těchto výrobcích není jednoduché, protoţe většina výrobců nemá webové 

stránky v jiném jazyce neţ čínsky. Ze zjištěných údajů ale vyplývá, ţe čínští výrobci se 

snaţí zvyšovat kvalitu svých výrobků, coţ např. dokládá to, ţe jako řídící systémy jsou 

pouţívány systémy od firmy Siemens. Čínští výrobci se také většinou nezaměřují pouze 

na drátové pily, ale i na další stroje z oblasti fotovoltaiky, jako jsou pásové pily či pily 

na dělení velkých bloků křemíku. 

1) Wuxi Kaiyuan Solar Energy Equipment Co., Ltd. – stroj s označením WX-7211 

Tab. 5 Parametry stroje WX-7211 (11) 

Půdorys 4,62 m
2 

Hmotnost 6000 kg 

Maximální délka ingotu  

(dvě řady) 

600 mm 

Počet válců 2 

Rychlost drátu 15 m/s 

Objem nádrţe s brusivem 120 l 

 

 

Obr. 16 Stroj WX-7211  (11) 
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2) Hunan Yujing Machine Industrial Co., Ltd. – stroj s označením YJXQ600A 

Tab. 6 Parametry stroje YJXQ600A (12) 

Půdorys 5,94 m
2 

Hmotnost 6000 kg 

Maximální délka ingotu 156x156 

(dvě řady) 

600 mm 

Počet válců 2 

Rychlost drátu 15 m/s 

Objem nádrţe s brusivem 175 l 

 

 

Obr. 17 Stroj YJXQ600A (12) 
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3) Shanghai Nissin Machine Tools Co., Ltd. – stroj s označením NWS-6X2 

Tab. 7 Parametry stroje NWS-6X2 (13) 

Půdorys 3,48 m
2 

Hmotnost 6000 kg 

Maximální délka ingotu 156x156 

(dvě řady) 

480 mm 

Počet válců 3 

Rychlost drátu - 

Objem nádrţe s brusivem - 

 

 

Obr. 18 Stroj NWS-6X2 (13) 

4) Fujian Rujing New Energy Equipment Co., Ltd. – stroj s označením Slice 

Machine - jedná se o čínskou pilu s nejvyšší kapacitou najednou řezaného křemíku 

Tab. 8 Parametry stroje Slice Machine (14) 

Půdorys 12,88 m
2 

Hmotnost 10 000 kg 

Maximální délka ingotu 156x156 

(dvě řady) 

1000 mm 

Počet válců 2 

Rychlost drátu 15 m/s 

Objem nádrţe s brusivem 400 l 
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Obr. 19 Stroj Slice machine (14) 

2.5.5 Zhodnocení konkurenceschopnosti pily AWSM vůči konkurenci 

Při porovnání výše uvedených údajů je patrné, ţe co se týče základních technických  

a kvalitativních parametrů (viz. Tab. 9), pila AWSM je konkurenceschopná s produkty 

světových výrobců. Čínské produkty svými parametry, kvalitou a hlavně kapacitou řezu 

výrazně převyšuje. Od konkurenčních výrobků se liší především manuálním upínacím 

systémem a integrovaným zakladačem ingotů. Tato skutečnost můţe být pro některé 

zájemce výhodou, pro jiné komplikací. Mezi konkurenčními stroji vyniká pila AWSM 

nízkou spotřebou elektrické energie. Další odlišností od konkurence je vybavení 

drátového hospodářství kapestany, coţ umoţňuje přesné nastavení tahu v osnově a také 

sníţení namáhání cívky, na kterou je navíjen opotřebovaný drát. Stroj je také vybaven 

pro-aktivním hlídáním přetrţení drátu, coţ sniţuje riziko přetrţení drátu a vzniku škod 

s tím způsobených. Nalezení dalších směrů, jak zvýšit konkurenceschopnost stroje  

na poli technických parametrů, je zpracováno v další části této práce. 
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Tab. 9 Tabulka porovnání parametrů konkurenčních pil  

 

2.5.6 Moţné substituty  

Trend ve vývoji alternativních technologií pro fotovoltaické aplikace se soustřeďuje 

především na nalezení způsobu výroby desek, při kterém by nedocházelo ke ztrátě 

drahého křemíku vlivem prořezu při drátovém řezání. Bylo jiţ vyvinuto i v praxi 

vyzkoušeno více různých metod, ale ţádná se zatím masově nerozšířila, nicméně jejich 

vývoj stále pokračuje. Jedná se o metody taţení roztaveného křemíku ve formě 

dlouhých pásů, či šestihranných profilů, které se následně jen dělí na jednotlivé desky. 

Je zde ale problém s kvalitou povrchu. Jiná metoda pouţívá jako výchozí polotovar 

monokrystalické bloky křemíku, které se pouţívají i při drátovém řezání. Ingot je 

nejdříve ozářen proudem iontů, čímţ se vytvoří mikrotrhliny, a následně se oddělí deska 

o poţadované tloušťce. Výhodou je, ţe nedochází ke ztrátě křemíku. 
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Obr. 20 Technologie taţení křemíkových desek (15) 

 

 

Obr. 21 Dělení křemíku pomocí ozáření ionty (16) 

Vývoj těchto nových technologií můţe být pro výrobce drátových pil hrozbou, ale 

zároveň i příleţitostí. Pokud by se podařila zvládnout nová technologie výroby 

křemíkových desek, kde by odpadla nákladná operace řezání, přišli by výrobci 

drátových pil prakticky o celý trh. Na druhou stranu, ti výrobci, kteří by nový trend 

zachytili včas a investovali by do vývoje, by se mohli transformovat na výrobu strojů 

pro novou technologii a získat tak konkurenční výhodu a náskok před konkurenty.  
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2.6 Poţadavky top managementu firmy v nejbliţších 3 letech na rozvoj 

firmy  

Plány managementu firmy jsou rozděleny do tří časových úseků. Jedná se o krátkodobý 

horizont, střednědobý horizont a dlouhodobý horizont. V kaţdém úseku je vytyčeno 

několik klíčových cílů, kterých chce firma dosáhnout. 

2.6.1 Krátkodobý horizont 

1) Úspěšné dokončení současných projektů a konečné předání stávajících 

drátových pil: jedná se o naplnění jiţ sjednaných kontraktů a zprovoznění 

drátových pil u zákazníků v Číně. S vyšším počtem zprovozněných pil rostou 

zkušenosti firmy jak s technikou drátových pil, tak s expedicí a instalací  

u zákazníka, čímţ se zvyšuje kvalita poskytovaných sluţeb. 

2) Vytvoření prodejního kanálu do Číny: nalezení silného partnera na čínském 

trhu je klíčovou skutečností pro úspěšné realizování obchodů v této zemi. 

Vzhledem k místní mentalitě, tradicím, politice, jazykové a kulturní bariéře je 

navázání strategického obchodního partnerství velmi důleţité. 

3)  Udrţení si klíčových zaměstnanců: vývoj, výroba, provoz i prodej drátové 

pily je proces vysoce náročný na znalosti a know-how zaměstnanců. Proto je 

důleţité udrţet si klíčové zaměstnance a zajistit si i případné nástupce klíčových 

zaměstnanců. 

4) Rozvoj poskytovaných sluţeb zejména v oblasti komerčního řezání: 

komerční řezání spočívá v řezání drátovou pilou v sídle firmy na přání 

zákazníka. Je moţné řezat různé materiály a různé mnoţství. Pro následné 

operace je firma vybavena automatickou myčkou desek a také měřicími přístroji 

pro kontrolu kvality. Komerční řezání je přínosné jak ze stránky ekonomické, 

tak i jako příleţitost pro testování stroje (křemík je příliš drahý materiál na to, 

aby se řezal pouze pro účely testování. Proto je pro sníţení nákladů na testování 

důleţité zajistit odbyt nařezaných křemíkových desek). 

2.6.2 Střednědobý horizont 

1) Mít kvalitní a stabilní AWSM jako hlavní produkt: jelikoţ je drátová pila 

AWSM 3800 hlavním produktem firmy, je v nejvyšším zájmu, aby tento 

produkt byl kvalitní, na vysoké technické úrovni, spolehlivý a také 
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konkurenceschopný. Zároveň by měly být pod kontrolou náklady na jeho 

výrobu. 

2) Vytvoření prodejního kanálu do zbytku světa: přesto, ţe v současné době je 

hlavní podíl světového řezání křemíku realizován v Číně, je důleţité rozvíjet 

obchodní aktivity i do jiných států, kde má fotovoltaika moţnost se rozvíjet. 

Příkladem můţe být například Rusko, či státy v tzv. slunečném pásu kolem 

rovníku, jako např. Saudská Arábie. V souladu s rozšířením obchodních aktivit 

je potřeba provádět studie technických poţadavků na stroj v nových destinacích. 

Můţe se jednat o drobnosti typu jazykových mutací manuálu a ovládacích 

prvků, ale také o náročnější změny vyplývají např. z odlišných klimatických 

podmínek, coţ můţe vést ke zvýšení nároků na chladící soustavu apod. 

3) Vytvoření kontinuálního podnikání v oblasti komerčního řezání: v zájmu 

diverzifikace portfolia příjmů a také rozšíření příleţitostí pro testování stroje je 

v delším horizontu počítáno se stabilním a kontinuálním podnikáním v oblasti 

drátového řezání, a to jak křemíku pro fotovoltaiku, tak i dalších materiálů jako 

sklo, ferit a další tvrdé materiály. 

4) Implementování RFQ systému s náhradními díly a servisními sluţbami: 

s rostoucím počtem instalovaných strojů rostou i nároky efektivní zajištění 

servisních sluţeb a náhradních dílů. K vyšší efektivitě by mělo přispět  

i implementování RFQ systému. 

5) Zavedení a dodrţování interních pracovních postupů: Vzhledem k tomu, ţe 

jak proces výroby drátové pily, tak i proces řezání na drátové pile, jsou procesy 

velmi náročné na dodrţování předepsaných postupů, je pro zajištění kvality 

produktů a sluţeb všechny podnikové procesy důkladně popsat, sestavit 

předepsané postupy, zavést tyto postupy do praxe a následně kontrolovat jejich 

dodrţování. 

2.6.3 Dlouhodobý horizont 

1) Vybudování pozice na Asijském trhu s 24 hodinovou servisní podporou: 

cesta k úspěchu na Asijských trzích vede přes kvalitní místní zastoupení, které je 

vedeno místními lidmi. Zákazníci krajanům více důvěřují a rovněţ je menší 

riziko vzniku nedorozumění kvůli jazykové bariéře. Pozitivně rovněţ působí 

kladné reference od spokojených místních zákazníků. 
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2) Zřídit v Roţnově pod Radhoštěm centrum pro drátové řezání: znalosti  

a zkušenosti z oblasti drátového řezání by měly být vyuţity při budování 

technologického centra pro drátové řezání. Měl by zde být soustředěn vývoj  

a výzkum, výroba i komerční řezání, stejně jako technologická podpora 

zákazníkům. 

 

2.7 Formulace problému – cíle diplomové práce 

Cílem práce je z dostupných informací sestavit obraz, jaké poţadavky kladou zákazníci 

na stroje pro fotovoltaický průmysl – především pak na drátové pily. Tyto informace by 

se měly promítnout v podobě inovací do drátové pily AWSM 3800.6, která je hlavním 

produktem firmy KUKA S-base s.r.o. Cílem těchto inovací je nabídnout zákazníkům co 

nejlepší produkt s výbornými technicko-ekonomickými parametry. Inovace by také 

měly přinést úsporu ve výrobních nákladech a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

produktu na globálním trhu.  

Cíle práce: 

- Zpracovat stručný přehled problematiky výroby křemíkových desek 

- Provést analýzu konkurentů v odvětví 

- Zpracovat přehled metod pro hledání prostoru pro inovaci a zvýšení hodnoty 

stroje pro zákazníka 

- Navrhnout moţné inovace drátové pily s ohledem na poţadavky zákazníka  

a také na náklady na výrobu 

- Zhodnotit přínos navrhovaných řešení 
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3. TEORETICKÉ VÝCHODISKO PROBLÉMU 

V této části diplomové práce jsou zpracovány vybrané teoretická řešení, metody  

a strategie, které by mohly být vhodné k nalezení inovačních směrů pro drátovou pilu 

AWSM 3800D. 

3.1 Inovace a konkurenceschopnost 

Dle (17) můţe konkurenční výhoda plynout nejen z velikosti podniku, jeho vlastnictví 

apod. ale v dnešní době se stále více v praxi uplatňuje model, který favorizuje 

organizace, které dokáţou vyuţít svých znalostí, zdrojů a technologických moţností  

a zkušeností k vytvoření něčeho zcela nového v nabídce svých produktů, nebo ve 

způsobu, jakým své produkty firma prodává. Tento trend se netýká jen individuálních 

podniků, ale uplatňuje se i jako zdroj celonárodního hospodářského růstu.  

„Inovace přispívá v několika směrech. Z průzkumných studií například vyplynula silná 

korelace mezi trţním výkonem a novými produkty. Nové produkty pomáhají udrţet 

trţní podíly a zvyšují profitabilitu na daných trzích. V případě zavedenějších produktů 

vychází růst prodejů nikoliv pouze ze schopnosti nabídnout niţší ceny, ale také z řady 

necenových faktorů, jako je design, kvalita nebo moţnost přizpůsobení produktu 

potřebám zákazníka. … Je zřejmé, ţe stále důleţitější je schopnost častého nahrazování 

produktů jejich vylepšenými verzemi. Čas zde hraje podstatnou roli: nejde o jen o to, 

přicházet na trh s novými produkty, ale dělat to rychleji neţ konkurence.“ (17) 

V dnešním neustále měnícím se prostředí je schopnost inovací pro firmu ţivotně 

důleţitá. Nároky zákazníků se v čase mění, přibývají nároky na produkty např. v oblasti 

ekologie apod. Konkurenti představují hrozbu v tom, ţe mohou uvést na trh produkty, 

které by pro náš produkt byly přímými konkurenty.  

Důleţité je si uvědomit, ţe kaţdá výhoda získaná úspěšnou inovací se postupně ztrácí 

s tím, jak je tato úspěšná inovace napodobována konkurenty. Pokud firma tedy ustane 

v kontinuálním hledání inovací, hrozí ji, ţe začne zaostávat oproti dalším účastníkům  

na trhu. Obzvláště důleţité je neustávat v inovacích, pokud se firmě podařilo přijít  

na trh s výraznou inovací, která měla úspěch. Pokud by firma svůj úspěch nerozeznala, 

hrozí, ţe investice vloţené do inovace se nevrátí zpět. Váţnějším důsledkem ale je, ţe 
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firma tak ukázala cestu svým konkurentům, kteří tak navíc nebyli zatíţeni výdaji  

na získání této inovace. Konkurenti tuto inovaci vyuţijí, obohatí ji o svůj přínos  

a úspěch na trhu bude patřit jim. Původnímu autorovi inovace pak zůstanou neuhrazené 

náklady na vývoj a navíc bude muset dohánět konkurenci, která se díky původně jeho 

inovacím posunula dále.  

3.1.1 Typy inovací 

Dle (17) je moţné rozdělit inovace do čtyř kategorií, které jsou nazývány 4P inovací: 

1) Inovace produktu – jedná se o změnu v produktu, nebo sluţbě, která je 

organizací nabízena. Příklad takovéto inovace je např. nový model automobilu, 

nový tarif mobilního operátora, nový model televize apod. 

2) Inovace procesu – změna ve způsobu nabízení a vytváření produktu nebo sluţeb. 

Příkladem takovéto změny je zavedení automatizace do výroby svařovaných 

karosérií automobilů. 

3) Inovace pozice – změna kontextu, v jakém jsou produkty a sluţby uváděny na 

trh. Příkladem můţe být změna vnímání pozice glukózového nápoje původně 

určeného k rekonvalescenci dětí a invalidů. Firma vyrábějící tento produkt se 

rozhodla změnit pozici nápoje a nabídla ho jako doplněk stravy pro rostoucí trh 

fitness. 

4) Inovace paradigmatu – změna v základovém mentálním modelu, který tvoří 

rámec toho, co organizace dělá. Vhodným příkladem je Henry Ford s jeho 

modelem automobilu pro kaţdého. Sám Henry Ford nevymyslel automobil, ale 

změnil pohled na automobil. Z na míru a ručně vyráběného produktu pro úzkou 

skupinu bohatých zákazníků přešel Henry Ford s myšlenkou masové produkce 

levného vozu pro široké spektrum zákazníků. Podobným příkladem mohou být 

dnes nízkonákladové aerolinie. 

Někdy je obtíţné inovace zařadit do určité skupiny, protoţe se mohou překrývat. Např. 

produktová inovace můţe být zároveň inovací procesu.  
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3.1.2 Úroveň inovací 

Kaţdá inovace má různou míru novosti. Je zřejmé, ţe jiná úroveň inovace je uvedení 

nového modelu automobilu se spalovacím motorem a uvedení automobilu s pohonem 

elektromotorem. K rozlišení úrovně inovací je moţné vyuţít rozdělení dle (17).  

Tab. 10 Tabulka rozdělení úrovně inovací (17) 

Systémová  

úroveň 

 

 

 

 

 

 

Úroveň 

komponent 

Nová verze automobilů, 

letadel, televizorů 

Nové generace produktů 

např. MP3 a stahování 

hudby versus hudba na 

cd a kazetách 

Uplatnění vynálezů jako 

parní pohon, revoluce 

v odvětví ICT, 

biotechnologie 

Zdokonalování 

komponent 

Nové komponenty pro 

existující systémy 

(produkty) 

Pokročilé materiály 

zásadně zlepšující výkon 

komponent 

Inkrementální                                                                                 radikální 

(„to, co děláme,                       („nové v rámci                             („nové pro  

dělat lépe)                                   podniku“)                                   celý svět“) 

 

Jak je patrné z tabulky, postup inovací je od malých inkrementálních inovací aţ po ty 

radikální, zásadní změny, které mění celkový pohled na věc. Radikální inovace se 

vyskytují velmi zřídka, naproti tomu inkrementální inovace jsou časté. Právě tyto 

postupné inovace se můţou stát zdrojem konkurenční výhody. Zajímavou moţností, jak 

těchto inovací vyuţít je rozvíjet postupné inovace na silné a nadčasové základně. 

Takový přístup je vidět např. u výrobců tryskových motorů, letadel, procesorů nebo 

nejnázorněji u výrobců automobilů, kteří stejnou podvozkovou základnu s mírnými 

úpravami pouţívají po několik let pro různé modely. Tímto postupem se otevírají dveře 

pro uplatňování výroby v typových řadách produktů, coţ vede k rychlejšímu splácení 

investic do vývoje a výzkumu, protoţe nákladně vyvinuté technologie je moţné uplatnit 

ve více výrobcích pro různé segmenty trhu.  

3.1 VOC – Voice of customer 

Voice of customer, česky hlas zákazníka, je termín uţívaný k popisu procesu hledání 

potřeb, poţadavků a přání zákazníků na produkt nebo sluţbu. Ač to zní jako 

samozřejmost, ţe firmy by se měly řídit tím, co zákazníci chtějí, často se stává, ţe 
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podnik uvede produkt nebo sluţbu, která je zaloţena na názoru úzké skupiny zákazníků, 

vývojářů, marketingových specialistů nebo vedení společnosti. Přesto ţe firma si 

udělala průzkum mezi zákazníky, po tomto průzkumu si udělá vlastní závěry a dále uţ 

své vývojové snahy se zákazníkem nekonfrontuje. Takový postup je znázorněn  

na Obr. 22. Výsledkem pak bývá produkt, o který zákazníci nemají zájem, a výrobce si 

stěţuje, ţe zákazníci nepochopili všechny funkce, hodnotu výrobku či přínos jeho 

odlišností.    

 

Obr. 22 Typický průběh komunikace se zákazníkem během vývojového cyklu výrobku (18) 

Pokročilá práce s názorem zákazníka spočívá v mnohem větší angaţovanosti zákazníka 

během celého vývojového cyklu nového produktu. Takový proces je znázorněný  

na Obr. 23. Výhodou takového procesu je, ţe se minimalizuje riziko nepochopení přání 

zákazníka při prvním zjišťování jeho potřeb. V dalších fázích vývoje je moţné 

upravovat probíhající vývoj podle aktuálních potřeb zákazníků. Zvláště u produktů,  

u kterých je delší vývojový čas můţe od prvního průzkumu a uvedení na trh proběhnout 

změna v poţadavcích zákazníků. 

 

Obr. 23 Pokročilá práce s názorem zákazníka během vývojového cyklu výrobku (18) 

Moţností, jak informace od zákazníků získávat je mnoho Můţe to být průzkum 

náhodných respondentů, ale tato moţnost není příliš spolehlivá pro specializovanější 

produkty. Velmi přínosné jsou názory zákazníků, kteří si náš produkt jiţ koupili a mají 

tak zkušenosti s jeho pouţíváním. Je třeba vyslechnout jak názory kladné, tak 

především i ty záporné, vyhodnotit je a snaţit se odstranit jejich příčinu. 
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3.2 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza je v praxi jiţ dlouho pouţívaná metoda, která je zaloţena  

na hodnotě pro zákazníka. Definice hodnotové analýzy je výstiţně popsána v (19): 

„Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumávání všech poloţek nákladů 

výrobku či sluţby, s cílem sníţit nebo odstranit ty, které nepřinášejí z hlediska 

zákazníka akceptovatelnou hodnotu, přitom však zachovává poţadavky na kvalitu  

a výkon.“ Při hodnotové analýze se hledá řešení, které bude při stejné úrovni kvality  

a funkčnosti levnější, nebo funkčnost a kvalita bude lepší, ale za stále stejné náklady. 

Vzhledem k tomu, ţe o hodnotové analýze je k dispozici velké mnoţství literatury, bude 

pro účely této práce dále uveden pouze obecný postup při realizaci hodnotové analýzy. 

Tento standardní postup má dle (19) sedm částí: 

1) Definice: pro samotné řešení problému je důleţité problém správně definovat. 

Klíčovými otázkami je co zákazník potřebuje, jaké vlastnosti produkt má mít, jakou 

funkci apod. Dále je potřeba rozhodnout, zda má být výsledkem analýzy nový produkt, 

nebo jen sníţení nákladů u současné produkce, nebo má jít o kombinaci obou 

předchozích moţností. 

2) Informace: získání všech dostupných relevantních informací je základem pro úspěšné 

řešení problému. Je potřeba shromáţdit informace technické, o nákladech, vzorky, 

konkurenční výrobky apod. Někdy můţe samotné hledání informací ukázat vhodnou 

cestu k řešení problému. Základem je identifikovat klíčové funkce výrobku, tzn. funkce, 

na kterých je výrobek zaloţen a dále funkce, za které je zákazník ochoten zaplatit. 

Ačkoli doplňkové funkce výrobek prodraţují, můţou přilákat více zákazníků.  

3) Spekulace: Na základě funkcí definovaných v předchozím kroku se navrhnou moţná 

řešení a jejich alternativy. V této fázi je cílem nalézt co nejvíce různorodých řešení bez 

ohledu na jejich uplatnitelnost a cenu. Jako vhodný nástroj se nejčastěji vyuţívá metod 

jako brainstorming či brainwriting.  

4) Vyhodnocení: Nápady vzniklé v předchozím kroku je potřeba utřídit a vybrat ty 

nejlepší. Pro rychlé posouzení je vhodné řešení seřadit od nejlevnějšího po nejdraţší 

řešení. Všechny řešení, které cenou převyšují současné řešení jsou z výběru odstraněny. 
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Řešení, která zůstanou, jsou posouzena z dalších hledisek jako např. z pohledu 

technologie nebo uţitku pro zákazníka. 

5) Potvrzení: tato etapa slouţí pro kontrolu, zda nově navrţená řešení dodrţují základní 

pravidlo hodnotové analýzy, a to ţe nové řešení nesmí sníţit kvalitu ani výkon výrobku. 

K tomuto účelu se nejlépe hodí různé zkoušky, pokusy, prototypy apod. Ty je potřeba 

vyhodnotit a porovnat se současným stavem. Důleţité je sledovat náklady nových 

variant, zda nepřevyšují náklady původní varianty. Pokud všechny zkoušky dopadnou 

uspokojivě, je moţné zavést inovaci do praxe. 

6) Zavedení: v této etapě dochází k zavedení nového řešení do praxe. Je to okamţik, 

kdy by se měly začít vracet náklady na úsilí vynaloţené do tvorby hodnotové analýzy. 

Uskutečnění návrhů na základě zdůvodněného návrhu je v kompetenci vedení firmy. 

7) Zpráva: Závěrečným úkolem týmu tvořícího hodnotovou analýzu je sepsání zprávy  

o provedené analýze. Tento dokument slouţí k uvedení přínosů dosaţených výsledků  

a také ospravedlňuje čas a náklady vloţené do hodnotové analýzy. Zároveň slouţí jako 

výchozí materiál pro další zlepšovací snahy. 

3.3 Stavebnicová analýza 

Stavebnicová analýza je metodika pocházející z Japonska. Základem této metodiky je 

porovnávání konstrukce vlastního výrobku s výrobkem konkurenčních firem. Cílem je 

nalézt taková konstrukční řešení, která povedou k co nejvyššímu sníţení nákladů při 

zachování funkčnosti. Postup při stavebnicové analýze je takový, ţe konkurenční 

výrobek je rozmontován na základní součásti, a kaţdá součást a podskupina jsou 

podrobeny zkoumání, kde jsou rozdíly a moţnosti pro sníţení nákladů. Pátrá se zejména 

po konstrukčních řešeních, technologiích nebo zvláštních pouţitých materiálech. Ač to 

můţe na první podhled tak vypadat, cílem není zkopírovat konkurenční výrobek. 

Rozbor konkurenčního výrobku má slouţit jako vodítko při konstrukci vlastního 

výrobku tak, aby bylo z nákladové stránky dosaţeno co nejlepších výsledků. Dle (20) 

existuje několik dílčích aplikací stavebnicové analýzy: 

Dynamická stavebnicová analýza – tato analýza se zaměřuje na aplikaci stavebnicové 

analýzy v rámci montáţního procesu. Tzn. jsou zkoumány veškeré součásti výrobku 
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z pohledu jejich vlivu na celkovou náročnost montáţního procesu, a to jak ze stránky 

časové, tak i nákladové. 

Nákladová stavebnicová analýza – je zaměřena na ohodnocení celkových nákladů, které 

jsou spojeny s prodejem výrobku. Předmětem analýzy je hlavně analýza dílčích procesů 

týkajících se konkrétního výrobku, přičemţ důraz je kladen na náklady, které se k těmto 

procesům pojí. Analyzují se rovněţ vazby těchto nákladů na skladbu výsledné ceny 

produktu. 

Materiálová stavebnicová analýza – se zaměřuje, jak z názvu vyplývá na analýzu 

moţností úspor v materiálové oblasti např. formou pouţití alternativního materiálu, jiné 

povrchové úpravy apod. 

Maticová stavebnicová analýza – její podstatou je analýza vlastních výrobků se 

zaměřením na zvýšení standardizace v jejich konstrukci. Cílem je maximálně sníţit 

počet různých dílů napříč výrobkovým programem a co nejvíce vyuţívat jiţ zavedené 

dílce. Nové dílce zavádět pouze v nutných případech. 

Procesní stavebnicová analýza – se podobá maticové stavebnicové analýze, ale rozdíl je 

ten, ţe zájmem standardizace jsou místo součástek výrobní a montáţní procesy 

v organizaci 

Statická stavebnicová analýza – jedná se o nejčastěji pouţívanou analýzu. Spočívá ve 

srovnávání charakteru podnikových výrobků s konkurenčními výrobky. Závěry  

a výsledky sloţí jako návrhy pro zlepšení konstrukce a zavedení změn. 

Stavebnicová analýza nemusí být prováděna fyzicky přímo v organizaci. Existují 

specializované organizace, které se zabývají rozmontováváním a analyzováním 

produktů v daném odvětví. Tyto organizace tvoří databáze, do kterých je uţivatelům po 

zaplacení vstupního poplatku umoţněn přístup. Příkladem můţe být např. organizace 

A2mac1, která se specializuje na automobilový průmysl. Na jejích stránkách je moţné 

nalézt rozbory mnoha vozů od různých výrobců. Tato sluţba je výhodná zvláště tehdy, 

pokud se firma specializuje pouze na výrobu určité komponenty z celého výrobku. 

Např. pro výrobce autosedaček jsou zcela zbytečné informace o konstrukci motoru. 

Takţe si po zaplacení přístupu do databáze prohlédne pouze rozbory autosedaček. 
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Kdyby si chtěl provést analýzu sám, bude muset koupit celé auto, coţ bude finančně  

a časově mnohem náročnější. 

3.4 Analýza hodnotového řetězce 

Analýza hodnotového řetězce je jednou z prvních koncepcí procesního řízení. Jejím 

autorem je Michael Porter, podle něhoţ je také tato analýza obecně známá jako Porterův 

hodnotový řetězec. Tento koncept vychází z několika základních premis: 

- „Podnikové činnosti transformují vstupy ve výstupy, jímţ je v rámci 

transformačního procesu přidávána určitá hodnota, která je pořízena 

nebo spotřebována zákazníky.“ (20) 

 

- „Řetězec činností, resp. aktivit, které jsou v rámci transformace 

vstupů ve výstupy vykonávány, tak bývá v rámci tohoto konceptu 

označován jako hodnotový řetězec (value chain)“ (20) 

 

Porter dělí procesy probíhající v organizaci na dvě základní skupiny. Jedná se o 

primární aktivity a o podpůrné aktivity. Kaţdá z těchto dvou skupin se dále dělí na více 

podskupin.  

Primární aktivity se dělí následovně: 

- Vstupní logistika – např. vstupní kontrola, zajišťování surovin 

- Výroba – např. produkce, balení, kontrola jakosti 

- Výstupní logistika – např. expedice, doručování 

- Marketing a prodej – např. management zákazníků, příjem 

objednávek, průzkum trhu, analýzy prodeje 

- Sluţby – zajišťování záruky, údrţba, vzdělávání 

Podpůrné aktivity se dělí následovně:  

- Firemní infrastruktura – např. právní záleţitosti, účetnictví, finanční 

management  

- Řízení lidských zdrojů – např. personalistika, školení 
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- Technologický rozvoj – např. vývoj produktů a procesů, testování 

trhu, vývoj a výzkum 

- Obstaravatelská činnost – např. management dodavatelů, specifikace, 

uzavírání kontraktů  

 

Jak jsou činnosti uspořádány je moţné vidět na ilustračním obrázku (Obr. 24) Porterova 

hodnotového řetězce. Tato základní struktura činností je přítomna prakticky v kaţdé 

organizaci a přizpůsobuje se a doplňuje se podle konkrétních podmínek.  

 

 

Obr. 24 Porterův hodnotový řetězec (20) 

Význam analýzy hodnotového řetězce v organizaci má praktický význam v tom, ţe se 

identifikují jednotlivé procesy, hlavní činnosti a podpůrné činnosti. Tyto informace jsou 

základem pro uplatnění metody ABC v řízení nákladů. Kaţdému procesu můţeme 

přiřadit důleţitost a nákladovost a tak jej efektivně řídit. Porterova analýza hodnotového 

řetězce rovněţ slouţí k posílení konkurenceschopnosti a zajištění konkurenční výhody. 

Pokud chce firma uspět mezi konkurencí, musí provádět své procesy s co nejvyšší 
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mírou efektivity, to znamená s vyuţitím co nejniţších nákladů získat vysokou přidanou 

hodnotu. Rovněţ přínosné je soustředit se na omezení počtu činností na nezbytně nutný 

minimální počet, protoţe takovéto omezení umoţňuje dosáhnout dalšího sníţení 

nákladů. Je nutné ale sledovat vliv úsporných opatření na kvalitu, která by neměla být 

úspornými opatřeními sniţována.  

3.5 Konkurenceschopnost a komerční úspěšnost 

Hlavní snahou managementu firmy by mělo být dosaţení prosperující firmy a její 

vysoká konkurenceschopnost na trhu, s čímţ se pojí rovněţ určitá komerční úspěšnost. 

Jak se uvádí v (21), konkurenceschopnost a komerční úspěšnost spolu nejen úzce 

souvisejí, ale také se navzájem podmiňují. Je-li firma komerčně úspěšná, znamená to, ţe 

se jí daří se ziskem prodávat své výrobky či sluţby a z trţních segmentů, na kterých 

podniká, vytěsňuje své konkurenty, nebo je k nim indiferentní, tzn. ţe jí v úspěšném 

podnikání nevadí. Z uvedeného pojetí komerční úspěšnosti logicky vyplývá, ţe by mělo 

být cílem celého managementu neustále zvyšovat konkurenceschopnost dané 

organizace, protoţe jedině tak můţe být zajištěn trvale udrţitelný rozvoj podniku  

a naplňování jeho primárního cíle, tedy tvorbě zisku. Na základě výše uvedených 

nástrojů, jako je analýza hodnotového řetězce, stavebnicová či hodnotová analýza je 

moţné neustále pokračovat ve zvyšování hodnoty pro zákazníka. Hodnota pro 

zákazníka je rovněţ úzce spojena s komerčním úspěchem firmy. Popis komerčně 

úspěšného výrobku či sluţby je výstiţně popsán v (21): „Za komerčně úspěšný lze 

povaţovat jenom ten výrobek či sluţbu, které na trhu najdou svého solventního 

zákazníka, ochotného a schopného za ně zaplatit oboustranně přijatelnou trţní cenu. 

Oboustranně přijatelná je potom taková trţní cena, která je výhodná (přijatelná) jak pro 

zákazníka, tak i pro výrobce. Tato oboustranně přijatelná cena je výsledkem setkání 

křivek poptávky a nabídky na trhu. Kaţdý ze subjektů na trhu má odlišný pohled na 

hodnotu výrobku.“ 

Z hlediska zákazníka, tedy z pohledu poptávky je hodnota výrobku závislá především 

na uţitku, který výrobek uţivateli přinese, a také na mnoţství finančních prostředků, 

které musel zákazník na získání sluţby či výrobku vynaloţit. Tato závislost se dá 

vyjádřit ve formě vzorce, který má následující tvar: 
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𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =
𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡  𝑢ž𝑖𝑡𝑘𝑢

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
  (21) 

Protoţe zákazníci většinou nemají „bezednou peněţenku“, je potřeba nabízet produkty 

s poţadovanou mírou uţitku za ceny, které budou z hlediska hodnoty pro zákazníka 

přijatelné. Jedině tak lze dosáhnout odbytu zboţí či sluţby a tak k realizaci zisku 

Z hlediska výrobce je přijatelnost trţní ceny závislá na tom, zda trţní cena je dostatečně 

vysoká, aby byly pokryty veškeré náklady, které vznikají při výrobě, distribuci, prodeji 

apod. Výrobci ovšem nestačí, aby mu trţní cena pokryla náklady. Výrobce pro 

dlouhodobé udrţení na trhu potřebuje vytvořit zisk. To znamená, ţe trţní cena musí být 

dostatečně vysoká, aby po odečtení všech nákladů zůstal přiměřený zisk v daném 

odvětví. Vzhledem k tomu, ţe výrobce nemůţe dosáhnout vyšších zisků zvyšováním 

ceny výrobku, protoţe by tak sniţoval hodnotu pro zákazníka, musí výrobce hledat 

úspory na nákladové stránce. Další moţností výrobce, jak zvýšit hodnotu pro zákazníka 

je zvýšit uţitnou hodnotu výrobku či sluţby, ale nesmí se tak stát za zvýšení nákladů, 

protoţe pak by byl efekt zvýšení uţitné hodnoty smazán zvýšením ceny. Výše uvedené 

výroky se dají shrnout do pěti cest k vyšší prosperitě, konkurenceschopnosti a komerční 

úspěšnosti. Tyto cesty jsou popsány v (21) a popisují stavy, kdy roste hodnota pro 

zákazníka: 

1) rychlejší růst velikosti uţitku při pomalejším růstu celkových nákladů 

2) růst velikosti uţitku při nezměněných celkových nákladech 

3) růst velikosti uţitku při poklesu celkových nákladů 

4) stejná velikost uţitku při poklesu celkových nákladů 

5) pomalejší pokles velikosti uţitku při rychlejším poklesu celkových nákladů 

Výsledkem všech snaţení o zvýšení hodnoty a sníţení nákladů by mělo být nalezení 

maximální hodnoty pro zákazníka, tzn. ţe zákazník bude optimálně uspokojen 

výrobkem či sluţbou, přičemţ cena za tento uţitek bude přijatelná. Jinak řečeno, 

zákazník dostane maximální uţitek při vynaloţení co nejniţších nákladů na získání 

tohoto uţitku. 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce obsahuje aplikaci vhodných teoretických metod na konkrétní 

produkt firmy – drátovou pilu pro řezání křemíku AWSM 3800.6D. 

4.1 Aplikace VOC 

Na základě zkušeností uţivatelů, kteří s produktem AWSM 3800.6D pracují, byl 

vypracován seznam námětů ke zlepšení stroje. Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, 

zkušenosti uţivatelů patří mezi nejcennější zdroj informací a je potřeba jim přikládat 

patřičnou pozornost a snaţit se získat takových informací co nejvíce. 

Jemné škrábance na deskách: tento negativní jev na deskách sniţuje hodnotu desek  

a jejich pouţitelnost. V případě většího poškození jsou desky nepouţitelné, coţ 

znamená velké finanční i časové ztráty. Jednou z hlavních příčin je kontaminace brusiva 

vodou. Ta se do brusiva dostává jak vázáním vzdušné vlhkosti, tak i stékáním 

kondenzované vody do nádoby s brusivem. 

Detekce přetrţení drátu a rychlost zastavení stroje: spolehlivá detekce přetrţení 

drátu a schopnost stroje co nejrychleji zastavit je pro zákazníka důleţitá vlastnost. 

Pokud se během řezu přetrhne drát, je vysoce pravděpodobné, ţe bude ztracen řezaný 

křemík, ale hrozí také vysoké riziko, ţe budou poškozeny další součásti stroje, zejména 

nákladné válce, které vedou drát v řezném prostoru. Přetrţený drát se kolem válců můţe 

omotat a propálit tak do polyuretanového povrchu rýhy. Následná oprava je velmi 

nákladná. Zároveň je stroj po dobu opravy a výměny válců vyřazen z produkce, coţ 

prodluţuje neefektivní časy. Všem těmto ztrátám se dá zabránit, pokud správně funguje 

detekce přetrţení drátu a stroj co nejrychleji zastaví. Čím rychleji stroj zastaví, tím 

menší je riziko omotání drátu kolem válce. 

Vysoká teplota v řezném prostoru: Během řezu se křemík poměrně hodně zahřívá, 

coţ není pro výsledek řezu vhodné. Vysoká teplota křemíku ke konci řezu navíc 

znemoţňuje pouţití tzv. červeného lepidla, které zákazníci rádi pouţívají. Toto lepidlo 

se působením teploty rozpouští, coţ po řezu usnadňuje sundání nařezaných desek 

z nosných elementů. Pro odlepení stačí teplá vodní lázeň bez přídavku chemikálií, coţ 

je jednoduché a levné. Pokud by se ale lepidlo zahřálo během řezu, desky by odpadly  
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a byly by zničeny. Je tedy potřeba co nejefektivněji chladit jak řezaný křemík, tak i drát 

a pokud moţno i válce a loţiska. Na válce se přenáší teplo, které se generuje v loţiscích, 

která nesou válce, a toto teplo se přes drát dostává do křemíku.  

Hluk ozývající se z vřeteníků: Zákazníci často upozorňují na nepříjemné vrzavé  

a klepavé zvuky ozývající se z vřeteníků a válců při provozu stroje, zejména  

při rozjíţdění a zastavování stroje. Tyto zvuky zřejmě nemají přímý dopad na kvalitu 

uřezaných desek, ale sniţují celkový dojem z kvality stroje.  

Velmi obtíţná manipulace s míchadlem během výměny brusiva: výměna brusiva je 

úkon, který se provádí po kaţdém řezu, a je tedy potřeba, aby trval co nejméně času  

a byl pro obsluhu jednoduchý. Zákazníci mají špatné zkušenosti s těţkou manipulací 

plné nádoby na brusivo a také s následným připojováním hadic ke stroji, kdy často 

dochází k odkapávání brusiva z visících hadic.  

Zakládání a vykládání křemíku je náročné jak na práci, tak na čas: zakládání  

a vykládání křemíku je realizováno pomocí otočného ramena, které je přímo součástí 

stroje. Na toto rameno se musí ručně nasadit křemík přilepený na nerezové nosné desky. 

Vzhledem k váze křemíku a jeho křehkosti (zvláště po nařezání na desky) je potřeba 

pracovat opatrně a je zapotřebí minimálně dvou lidí. Po zaloţení křemíku na otočné 

rameno je křemík otočen do svislé polohy, pak je potřeba ručně přesunout desku 

s křemíkem do svislého posuvného stolu a zde ji upevnit dvanácti šrouby. Tato operace 

je pro obsluhu nepohodlná, protoţe se provádí ve vnitřním prostoru stroje, který je 

znečištěn brusivem po předchozím řezu. 

Upevnění křemíku při řezu: tento bod navazuje na bod předchozí. Zde se jedná 

převáţně o to, jakým způsobem je řešeno uchycení křemíku během řezu. Na systému 

uchycení záleţí, jestli během řezu nevznikne v řezaném materiálu napětí, které by 

mohlo zapříčinit odlomení desek během řezu. Na konstrukci upínacího zařízení rovněţ 

záleţí, z jaké strany a jakým způsobem se křemík do stroje zakládá a vykládá. Většina 

výrobců pouţívá externí zakladač a křemík zakládá z čela stroje. Stroj AWSM má 

zakladač integrovaný a zakládání křemíku se provádí z boku stroje. Tento odlišný 

způsob dělá některým zákazníkům problém, protoţe jsou z ostatních strojů zvyklí  

na jiný systém. 
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Náročné čištění stroje: pro správnou funkci stroje a omezení rizika vzniku usazenin 

brusiva je nutné stroj pravidelně čistit. Ze zákaznické zpětné vazby je z tohoto pohledu 

čištění stroje AWSM náročné a obtíţné. Pro zmenšení znečištěných ploch je stroj 

vybaven velkým počtem krytů, které se před řezem nasadí a po řezu se musí 

demontovat. To přináší nejen časovou náročnost, ale také klade nároky na manipulační 

prostor kolem stroje, nutnost řešit stojany na tyto kryty apod. Další komplikací je 

poměrně vysoká stavba stroje, kdy některé čištěné části jsou poměrně vysoko, nebo 

hluboko ve stroji. Pro operátory evropského vzrůstu jsou tyto vzdálenosti na hranici 

dosahu, pro asiaty je pak nutností pouţívat různé podstavce, schůdky apod., coţ sniţuje 

uţivatelskou přívětivost a bezpečnost práce. Zákazníci by také uvítali moţnost umývat 

stroj jednoduše, např. vystříkat stroj proudem vody. Na tento způsob však stroj není 

připraven a hrozí zatečení vody do citlivých částí, jako jsou elektromotory či 

elektronika. 

Sloţitá výměna cívek s drátem: po kaţdém řezu je třeba vyměnit cívky s drátem. 

Prázdnou cívku nahradit cívkou s novým drátem a cívku s pouţitým drátem nahradit 

cívkou prázdnou. Vzhledem k váze cívek se jedná o náročnou operaci a hrozí také 

zranění při pádu cívky. Zákazníci by uvítali příjemnější manipulaci, niţší polohu cívek 

a také nějaký druh manipulátoru pro snadnou a hlavně rychlou výměnu cívek. Rychlost 

výměny drátu je jeden z faktorů, který ovlivňuje dobu, za kterou je stroj připraven 

k dalšímu řezu. 

   

4.2 Identifikace hlavní hodnoty pro zákazníka 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, pro zákazníky je důleţitá především 

otázka nákladů při řezání křemíku. Protoţe cena desek je neustále stlačována tlakem 

trhu níţe, zůstává méně prostoru pro zisk plynoucí z řezání křemíku. Na základě dat 

poskytnutých firmou KUKA S-Base byl sestaven Graf 1, který ukazuje strukturu 

nákladů na jednu uřezanou desku. Jsou zde započítány veškeré provozní náklady, 

včetně nákladů na pořízení stroje a jeho odepsání v průběhu pěti let. Z grafu je patrné, 

ţe 73% ceny je tvořeno samotným křemíkem. Tuto poloţku je moţné strojem ovlivnit 

jen málo, a to tloušťkou řezaných desek a moţností pouţít tenký drát. Prostor pro 
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úspory je částečně moţný v drátu a brusivu (slurry). Poměrně zajímavou moţnost 

představuje úspora vzduchu a lidské práce, i kdyţ dohromady tato oblast pokrývá pouze 

2% celkových nákladů, ve větším počtu uřezaných desek se jedná jiţ o nezanedbatelnou 

finanční úsporu. Spotřeba elektřiny je jiţ na dobré hodnotě a náklady na další sníţení 

spotřeby by tak uţ nepřineslo výraznější úsporu. V poloţce válce, kam spadá pravidelná 

údrţba válců se při současné konstrukci stroje nedá nic ušetřit. Úspora by byla moţná 

při přechodu z třívalcového uspořádání stroje na dvouválcové, jak mají někteří 

konkurenti. Takový zásah do konstrukce stroje by byl velmi náročný a jeho přínos 

z hlediska kvality řezání těţko by bylo obtíţné posoudit. Poslední moţností, kde ušetřit 

náklady na řezání je sníţení nákladů na pořízení stroje. To by bylo moţné, pokud by se 

podařilo v současné konstrukci nalézt místa, kde by bez větších úprav bylo pouţitelné 

levnější řešení.  

 

Graf 1 Struktura nákladů na jednu uřezanou desku 

4.3 Funkční analýza stroje 

Funkční analýza je vhodný nástroj k identifikaci inovačních moţností. Díky rozboru 

celého stroje na soubor funkcí je moţné určit, kde je prostor pro další zlepšování, a to 

jak z hlediska funkčního, tak i nákladového. Celkově je tak moţné zvýšit 

konkurenceschopnost stroje na trhu a samozřejmě lépe uspokojit zákazníka.   
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4.3.1. Popis funkcí stroje 

Určení funkcí stroje, úrovně plnění těchto funkcí a nákladů na jejich zajištění je 

základní úlohou funkční analýzy. Pro identifikaci funkcí drátové pily byla pouţita 

metoda odborné rozpravy. Na základě analýzy názorů zákazníků a odborných 

zkušeností vývojových pracovníků je kaţdé funkci také přiřazena hodnota kvality 

splnění dané funkce. Ideální stav je stanoven na hodnotu 100%. Zároveň je uvedena 

hodnota nákladovosti funkce, která je také vyjádřena v procentech celkové ceny stroje. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

1. Řezání křemíku 85% 9% 

Popis:  

Tato funkce charakterizuje hlavní činnost, která je po stroji poţadována. Jedná se o dělení 

bloků křemíku na desky o poţadované tloušťce. Jak jiţ bylo popsáno v předchozích kapitolách, 

proces řezání je poměrně sloţitý a výsledky nezávisí pouze na kvalitě stroje, ale i na úrovni 

pouţitých vstupních surovin a provozních médií. Z tohoto pohledu je tedy obtíţné určovat 

kvalitu plnění této funkce. Pro účel zpracování funkční analýzy je tedy uvaţováno s pouţitím 

kvalitních vstupů a proškolené obsluhy.  

 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

2. Řezání křemíku 90% 8% 

Popis:  

Při postupném zařezávání drátu do bloku křemíku je potřeba posouvat křemík proti drátové 

osnově, aby docházelo ke stabilnímu řeznému procesu. Tento pohyb je velmi pomalý a zároveň 

musí být zcela plynulý. V případě nepřesného posuvu nebo otřesu můţe dojít ke znehodnocení 

řezaného materiálu. Na stroji je tato funkce nyní řešena vertikálně posuvným nosníkem, který 

se pohybuje v přesném vedení za pomocí servomotoru. 
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

3. Vedení drátu 75% 9% 

Popis:  

Během řezu je drát veden z prostoru drátového hospodářství do řezného prostoru, kde je 

postupně veden přes tři válce a tvoří tak osnovu, na kterou je distribuováno brusivo a je na ni 

tlačen křemík. Válce musí být uloţeny s vysokou přesností v loţiscích, která jsou upevněna 

k tuhému rámu stroje. Válce jsou během řezu namáhány značnou silou od drátu a musí být 

proto dostatečně pevné. Vzhledem k vysokým rychlostem otáčení je také velmi důleţité 

vyváţení válců, protoţe nevyváţení a špatné uloţení válců, stejně jako nekvalitní loţiska by 

mohla způsobit vibrace stroje, coţ by se podepsalo na kvalitě uřezaných desek. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

4. Napínání drátu 80% 6% 

Popis:  

Řízení tahu v drátu patří k důleţitým parametrům při řezání. Je nutné pracovat se správným 

tahem v drátu a tento tah udrţovat na konstantní úrovni během celého řezu. Pokud by tah byl 

příliš nízký, hrozí přeskočení drátu v osnově, následnému přetrţení drátu a zničení řezaného 

křemíku. Při vysokém tahu hrozí rovněţ přetrţení drátu a také se nadměrně namáhá cívka, na 

kterou se namotává pouţitý drát. Pro regulaci tahu drátu slouţí nyní dvojice kapestanů a měřiče 

tahu.  

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

5. Chlazení drátu 45% 4% 

Popis:  

Drát se při průchodu krystalem křemíku vlivem tření zahřívá. Při opakovaném průchodu drátu 

křemíkem se křemík můţe od drátu ohřívat, coţ není ţádoucí. Chlazení drátu je realizováno 

prostřednictvím brusiva, které na drát stéká z distributorů, a také prouděním vzduchu, který je 

na drát foukán ze speciálních trubic umístěných na distributorech.  

 



59 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

6. Příprava brusiva 65% 6% 

Popis:  

Míchadlo stroje je uzpůsobeno tak, ţe je v něm moţné připravovat směs pro řez, tzn. smíchat 

ve správném poměru glykol a karbid křemíku. Dále je důleţité, aby během celé doby řezu bylo 

brusivo promícháváno, filtrováno a především chlazeno na stále stejnou teplotu. Ve stroji 

funguje uzavřený oběh brusiva, kdy se brusivo čerpá z míchadla přes chladiče a průtokoměry 

do distributorů, které brusivo rovnoměrně dávkují na osnovu. Brusivo stéká přes osnovu zpátky 

do míchadla, přičemţ prochází filtrací, aby se zabránilo nečistotám ucpat distributory. Brusivo 

přitékající z prostoru řezání je ohřáté vlivem tepla vznikajícího při řezání, ale také teplem 

generovaném třením v loţiscích válců.  

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

7. Distribuce brusiva 75% 6% 

Popis:  

Pro kvalitní výsledek řezu je důleţité, aby mnoţství brusiva přiváděného na osnovu bylo po 

celé délce osnovy stejné. Na stroji jsou pro tento účel instalovány celkem tři distributory 

brusiva, přičemţ je moţné kaţdý z distributorů nezávisle uzavřít, nebo změnit velikost průtoku 

brusiva. Distributory musí dávkovat brusivo rovnoměrně i při různém průtoku brusiva. Dále je 

nutné, aby konstrukce distributorů neumoţňovala sedimentaci brusiva, protoţe usazené brusivo 

by se mohlo v budoucnu uvolnit a ucpat distributor, nebo se dostat na drát a poškrábat desky. 
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

8. Ochrana brusiva 65% 4% 

Popis:  

Brusivo k řezání křemíku je třeba chránit před znečištěním cizími látkami a především před 

kontaminací vodou. Brusivo s vyšším obsahem vody špatně řeţe, coţ vede ke špatným 

výsledkům a můţe se znehodnotit veškerý řezaný křemík. Brusivo díky svým vlastnostem 

snadno váţe vzdušnou vlhkost, proto je potřeba co nejvíce zabránit kontaktu se vzduchem. 

Rovněţ je potřeba zajistit, aby se do brusiva nedostala voda, která kondenzuje na chladných 

částech stroje, jako jsou např. trubky vedoucí chladící vodu. Proto je nutné, aby stroj byl 

vybaven kryty a filtry, které výše uvedeným zdrojům znečištění a znehodnocení brusiva 

zabrání. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

9. Stabilizace teploty brusiva 80% 7% 

Popis:  

Pro zajištění dobrého výsledku řezu je důleţité udrţovat teplotu brusiva na stále stejné teplotě 

v rozmezí maximálně 1°C. K zajištění tohoto náročného poţadavku je stroj vybaven výkonným 

chladicím systémem. Ten se skládá ze sestavy chladičů, tepelných výměníků a teplotních čidel. 

Automatické řízení teploty se realizuje ovládáním průtoku chladící vody přes tepelné 

výměníky.    

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

10. Stabilizace teploty stroje 50% 3% 

Popis:  

Kromě stabilizace teploty brusiva je potřeba chladit i zbytek stroje. Je zapotřebí chladit např. 

prostor v rozvaděčové skříni, dále je nutné chladit elektromotory, a také válce a loţiska 

v prostoru řezání. Zatímco chlazení rozvaděče a elektromotorů je realizováno nezávislým 

chlazením vzduchem, chlazení válců a loţisek je pouze nepřímé prostřednictvím po nich 

stékajícím brusivem. Přebytečné teplo odchází také do kostry stroje a dále pak do okolního 

prostředí. Z tohoto důvodu jsou kryty stroje na různých místech perforovány. 
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

11. Detekce přetrţení drátu 40% 8% 

Popis:  

Systém detekce přetrţení drátu patří ke klíčovým funkcím stroje. Pokud dojde k přetrţení drátu 

během řezu, je potřeba tuto skutečnost co nejrychleji zjistit a stroj zastavit. Při nerozpoznání 

přetrţení drátu hrozí kromě ztráty křemíku také váţné poškození válců, coţ je finančně  

i časově náročné. Pro správnou funkci je také důleţité, aby systém nedetekoval falešné zprávy 

o přetrţení. Kaţdá zpráva o přetrţení drátu je následována automatickým zastavením stroje,  

a pokud byla zpráva falešná, je nutné po kontrole osnovy obnovit proces řezání, coţ se ale 

můţe podepsat na kvalitě desek v místě zastavení. Realizace detekce přetrţení je technicky 

velmi náročná. Systém je zaloţen na vodivosti drátu. V případě přetrţení drát spadne z válce  

a kontaktuje detekční tyč, čímţ spustí alarm. Problémem je, ţe prostor řezání je celý pokryt 

vodivým brusivem, coţ komplikuje spolehlivou funkci systému. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

12. Zabránění znečištění 65% 1% 

Popis:  

Pro snadnou údrţbu je důleţité, aby byl prostor znečištěný brusivem co nejmenší. K tomu je 

stroj vybaven řadou krytů, které jsou jak v drátovém hospodářství, tak v prostoru řezání. Jedná 

se o snadno odnímatelné kryty, které je potřeba po kaţdém řezu demontovat, aby byl zajištěn 

bezproblémový přístup k válcům, cívkám, kladkám apod.  

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

13. Otevírání drátového hospodářství 75% 2% 

Popis:  

Prostor drátového hospodářství je uzavřen dvěma průhlednýma dveřmi, které se otevírají  

do stran. Pro zvýšení uţivatelského komfortu jsou tyto dveře osazeny do vertikálně posuvného 

rámu, který je elektricky ovládán a je schopen se sám zvednout, nebo zavřít. Po vysunutí 

tohoto rámu nahoru je celý prostor drátového hospodářství přístupný bez prostřední příčky, coţ 

usnadňuje navinutí nového drátu při výměně cívek.  
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

14. Zakládání křemíku 45% 8% 

Popis:  

Křemík je do stroje zakládán pomocí integrovaného otočného zakladače. Ten je tvořen 

ramenem, do kterého se křemík upnutý na zakládací desce vloţí a rameno křemík otočí  

do svislé polohy. Pak je moţné desku přesunout do posuvného stolu. Rameno je poháněno 

výkonným servomotorem s cykloidní převodovkou. Po řezu se křemík na desce opět přetáhne 

do ramena, které ho otočí a sveze dolů, takţe obsluha můţe nařezaný křemík vyjmout se stroje. 

Během pohybu ramena nesmí dojít k ţádnému otřesu, protoţe nařezaný křemík je velmi křehký 

a navíc je po otočení náchylný na to, aby se desky převrátily do boku a tak se poškodily. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

15. Upínání křemíku 40% 7% 

Popis:  

Křemík je nutné při řezu zajistit pevně na místě, aby nedošlo ani k nejmenšímu posunu. 

Křemík je do stroje vkládán nalepen na nosných deskách, které jsou pomocí svěrného spojení 

připevněny k nosné desce. Tato deska se po vyzvednutí otočným zakladačem přesune  

do svislého posuvného stolu, kde je proti pohybu zajištěna celkem deseti šrouby. Ty je potřeba 

ručně utáhnout na patřičný moment.  

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

16. Uchycení cívek s drátem 45% 3% 

Popis:  

Obě cívky, s novým drátem a pouţitým drátem, musejí být uloţeny v tuhém a přesném uloţení, 

aby byly při rotaci pevně a bezpečně spojeny se strojem. Při nedostatečně tuhém uloţení by 

mohly být zdrojem neţádoucích vibrací. Uchycení cívek by kromě výše zmíněného mělo také 

umoţňovat snadné a rychlé vyměnění cívek po řezu. 
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

17. Kritické zastavení 70% 5% 

Popis:  

V případě přetrţení drátu, poruše či ohroţení zdraví obsluhy je potřeba, aby stroj co nejrychleji 

zastavil proces řezání. To znamená zastavit rotaci válců, cívek s drátem a distribuci brusiva. 

Zastavit rotující části je náročné, protoţe mají velkou setrvačnost. K brzdění se pouţívají 

pohonné elektromotory v reţimu brzdy. Při tom vzniká velké mnoţství energie, která se musí 

zmařit. K tomu je stroj vybaven brzdnými rezistory. 

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

18. Bezpečnostní funkce 90% 1% 

Popis:  

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy, ochranu stoje a okolí je nutné, aby byl stroj vybaven 

bezpečnostními prvky. Jedná se např. o bezpečnostní lišty, které jsou instalovány  

na pohyblivých částech, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí končetin, kryty rotačních částí, 

bezpečnostní ventily, které se při ztrátě tlaku uzavřou a zabrání tak unikání vody či brusiva, 

přepěťové ochrany pro zajištění ochrany elektronických součástí a další.   

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

19. Automatizace procesu 70% 3% 

Popis:  

Vzhledem ke sloţitosti nastavení správných hodnot pro dosaţení co nejkvalitnějšího výsledku 

řezu je ţádoucí, aby stroj měl předpřipravené typizované programy pro různé řezy, ze kterých 

by si obsluha pouze vybrala vhodný program. Stroj by po spuštění řezu měl vykonávat všechny 

akce sám bez nutnosti zásahu obsluhy. Po ukončení řezu je nutné, aby stroj sám zastavil  

a upozornil obsluhu. Také je nutné, aby stroj v případě jakýchkoli problémů či přetrţení drátu 

sám zastavil proces řezání. 
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Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

20. Kontrola obsluhy 70% 1% 

Popis:  

Neodborný zásah obsluhy nebo někoho jiného do ovládání stroje můţe znamenat sníţení 

kvality výsledného řezu nebo dokonce vést ke zničení řezaného křemíku. Je proto důleţité 

zamezit neţádoucí manipulaci s ovládacími prvky stroje. K tomu slouţí jak mechanické 

prostředky jako např. zámky na dveřích, tak i softwarové prostředky jako např. uzamknutí 

ovládacího panelu a poţadavek na zadání hesla pro odemknutí. Pro zpětnou dohledatelnost 

změn v nastavení se operátoři strojů přihlašují pod svým jménem a heslem.  

 

Číslo funkce Název funkce 
Stupeň plnění 

funkce 
Nákladovost 

21. Údrţba stroje 55% 2% 

Popis:  

Pro spolehlivou funkci a dlouhou ţivotnost je důleţitá pravidelná údrţba stroje. Ta spočívá jak 

v čištění stroje, tak v preventivní údrţbě a výměně opotřebených částí. Z pohledu čištění stoje 

je důleţité, aby čištění bylo co nejrychlejší a nejjednodušší. Ideální je moţnost vystříkat stroj 

pomocí tlakové vody. Při údrţbě a servisním zásahu je zase důleţité, aby k servisovaným 

součástem byl dobrý přístup a případná výměna byla jednoduchá a rychlá.   

4.3.2 Analýza významu funkcí 

U funkcí identifikovaných v předchozí kapitole je potřeba zjistit hodnotu normovaného 

koeficientu významu, podle kterého je pak moţné určit funkce hlavní, základní, vedlejší 

a podpůrné. Pro stanovení nenormované hodnoty významu byla pouţita metoda 

párového srovnání, kdy se postupně srovnávají všechny dvojice funkcí a určují se 

preferované funkce. Největší význam mají ty funkce, které získaly nejvíce preferencí, 

naopak funkce s nejmenším počtem preferencí patří k nejméně významným. Tabulka 

párového srovnání obsahuje všechny zaznamenané preference i konečné pořadí funkcí. 

Přičtením jedničky k počtu preferencí se získá nenormovaná hodnota významu funkce. 

Pro převedení na normovanou hodnotu významu funkce je pouţita metoda odchylkové 

stupnice. Do Vzorec 1se dosadí nenormované hodnoty významu ki odvozené z výsledků 

uvedených v Tab. 11. Výsledky výpočtu normované hodnoty významu pro všechny 
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funkce jsou přehledně zapsány do Tab. 12, kde jsou funkce také seřazeny sestupně od 

funkce s nejvyšším významem k funkci s nejniţším významem. Do tabulky jsou dále 

sepsány hodnoty kvality plnění funkce a také hodnota nákladovosti, které byly jiţ 

zapsány v předchozí kapitole. 

𝑣𝑖 =
1

 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1

.𝑘𝑖  (22) 

Vzorec 1 Výpočet normované hodnoty významu funkcí 

Tab. 11 Tabulka preferencí funkcí 
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Tab. 12 Normované hodnoty významu funkcí 

 

4.3.3 Výpočet funkčnosti a hodnoty funkcí 

Normovanou hodnotu významu funkce, zjištěnou v předchozím bodě, a kvalitu splnění 

funkce je moţné pouţít pro výpočet funkčnosti jednotlivých funkcí. Podle Vzorec 2 se 

individuální funkčnost (stupeň plnění funkce) vypočítá jako součin normované hodnoty 

významu funkce vi a míry kvality plnění funkce bi. Celková funkčnost se pak vypočítá 

jako součet všech individuálních funkčností. 

°𝐹𝑖 = 𝑏𝑖 . 𝑣𝑖  (22) 

Vzorec 2 Stupeň plnění funkce 

Hodnota funkce se vypočítá dosazením hodnot funkčnosti a nákladovosti do Vzorec 3. 

Po dosazení do všech uvedených rovnic jsou k dispozici všechny ukazatele potřebné  

pro identifikaci kritických funkcí. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 13. 
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𝐻𝑖 =
°𝐹𝑖

𝑁𝑖
 (22) 

Vzorec 3 Výpočet hodnoty funkce 

Tab. 13 Výsledky výpočtů funkční analýzy 

 

4.3.4 Identifikace kritických funkcí z funkčního hlediska 

Jako kritické funkce z funkčního hlediska se označují ty funkce, které mají největší 

rozdíl mezi funkčností a normovanou hodnotou významu funkce. To znamená, ţe 

nejméně plní poţadavky zákazníka. Pro názorné vyhodnocení slouţí nejlépe sloupcový 

Graf 2, kde jsou funkce seřazeny sestupně od funkcí s nejvyšším rozdílem hodnot. Při 

pohledu na graf je patrné, ţe největší rozdíl toho, co zákazníci očekávají, a toho, co stroj 

poskytuje je u funkcí detekce přetrţení drátu, upínaní křemíku a zakládání křemíku. 

Dále pak chlazení drátu, stabilizace teploty stroje a také vedení drátu. 
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Graf 2 Kritické funkce z funkčního hlediska 

4.3.5 Identifikace kritických funkcí z nákladového hlediska 

Jako kritické funkce z nákladového hlediska se označují ty funkce, u kterých hodnota 

nákladovosti (vyjádřené jako procenta a vydělené stem) převyšuje normovanou hodnotu 

koeficientu významu funkce. Pro názorné vyhodnocení opět dobře poslouţí sloupcový 

Graf 3. Funkce s nejvyšším kladným rozdílem jsou ty, které mají největší přebytek 

nákladovosti nad normovanou hodnotou významu. Z grafu je patrné, ţe nejkritičtější 

funkce z nákladového hlediska jsou zakládaní křemíku, vedení drátu, otevírání 

drátového hospodářství, bezpečnostní funkce a uchycení cívek s drátem. Na druhou 

stranu jsou funkce, které jsou z nákladového hlediska aţ příliš dobré, jako je stabilizace 

teploty stroje, zabránění znečištění stroje a také detekce přetrţení drátu. 
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Graf 3 Kritické funkce z nákladového hlediska 

 

4.3.6 Identifikace kritických funkcí z hodnotového hlediska 

Kritické funkce z hodnotového hlediska jsou takové funkce, jejichţ hodnota pro 

zákazníka má nejmenší hodnotu. K posouzení je opět vhodný sloupcový Graf 4, kde 

jsou funkce seřazeny od funkcí s nejvyšší hodnotou k těm s hodnotou nejmenší. Je tedy 

zřejmé, ţe ke kritickým funkcím patří zakládání křemíku, otevírání drátového 

hospodářství, bezpečnostní funkce, uchycení cívek s drátem, upínání křemíku a detekce 

přetrţení drátu společně s chlazením drátu. 
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Graf 4 Kritické funkce z hodnotového hlediska 

4.3.7 Shrnutí kritických funkcí 

V Tab. 14 je shrnutí jednotlivých kritických funkcí. Je zde uvedeno pět nejkritičtějších  

(u hodnotového hlediska šest) funkcí z kaţdého hlediska. Seřazeny jsou sestupně  

od nejkritičtějšího k méně kritickému. Pro názornost byly stejné funkce obarveny 

stejnou barvou, takţe je na první pohled jasné, kolikrát se v tabulce vyskytují. Při 

pohledu do tabulky je patrné, ţe všechny funkce, kromě stabilizace teploty stroje, se 

vyskytují minimálně ve dvou sloupcích. Funkce zakládání křemíku se objevuje dokonce 

ve všech třech sloupcích, a to dokonce dvakrát na prvním místě a jednou na druhém. 

Této funkci by tedy měla být věnována zvýšená pozornost. Ostatní funkce také 

poskytují prostor pro inovace a neměly by být opomenuty. 
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Tab. 14 Shrnutí kritických funkcí 

Funkční hledisko Nákladové hledisko Hodnotové hledisko 

Detekce přetrţení drátu Zakládání křemíku Zakládání křemíku 

Zakládání křemíku Vedení drátu 
Otevírání drátového 

hospodářství 

Upínání křemíku 
Otevírání drátového 

hospodářství 
Bezpečnostní funkce 

Chlazení drátu Bezpečnostní funkce Uchycení cívek s drátem 

Stabilizace teploty stroje Uchycení cívek s drátem Upínání křemíku 

Vedení drátu Chlazení drátu Detekce přetrţení drátu  

  Chlazení drátu 

 

4.4 Navrhované inovace 

Na základě výsledků funkční analýzy provedené v předchozí kapitole je moţné 

identifikovat místa, kde je moţné stroj zlepšit. Postupně je proveden rozbor všech 

kritických funkcí, zhodnocen jejich význam a navrţeny moţné změny pro zlepšení 

jejich charakteristik.  

4.4.1 Zakládání křemíku 

Zakládání křemíku se ve funkční analýze ukázalo jako nejkritičtější funkce, a to jak 

z hlediska nákladů, tak i funkčního a hodnotového hlediska. Tato funkce přitom má 

poměrně vysoký koeficient významu. Z analýzy zpětné vazby od zákazníka je patrné, ţe 

by zákazník upřednostňoval levnější a jednodušší systém zakládání křemíku, neţ je 

integrovaný zakladač ve stroji. Vhodnou alternativou by mohl být externí manipulátor, 

který by do stroje podával desku s upevněným křemíkem. Podobné řešení vyuţívají  
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i největší konkurenti, takţe je praxí prověřené a navíc jsou na toto řešení zákazníci 

zvyklí. Výhodou externího manipulátoru je, ţe je s ním moţné obsluhovat více strojů, 

zatímco integrovaný zakladač je u kaţdého stroje. Externí manipulátor by neotáčel 

desky po řezu, coţ je ţádoucí, protoţe po řezu je pro desky výhodnější poloha, kdy visí. 

Ve svislé poloze hrozí menší riziko odpadnutí a poškození desek. Odstranění 

integrovaného zakladače a nahrazení jeho funkce externím manipulátorem by tedy 

přineslo pro zákazníka s více stroji finanční úsporu. U externího manipulátoru se dá 

očekávat niţší výrobní cena neţ u integrovaného zakladače. Vyuţití externího 

manipulátoru pro zakládání křemíku by tedy mělo přinést vyšší funkčnost, sníţit 

náklady a tak zvýšit hodnotu pro zákazníka. Koncept integrovaného zakladače by mohl 

být zachován jako volitelné příslušenství, např. pokud by si zákazník kupoval pouze 

jeden stroj.  

4.4.2 Detekce přetrţení drátu 

Detekce přetrţení drátu se ukázalo z pohledu funkčnosti jako nejkritičtější funkce. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o druhou nejvýznamnější funkci je nutné funkčnost 

zvýšit. V tomto případě je však řešení poměrně sloţité. V podmínkách, které při řezu 

panují, je obtíţné vyrobit spolehlivý detekční systém. Z nákladového hlediska je u této 

funkce rezerva ve vynaloţených nákladech. Je tedy moţné do této funkce investovat 

více nákladů. Moţnou alternativou k současnému systému, zaloţeném na elektrickém 

kontaktu, by mohl být systém zaloţený na kamerovém systému, kdy by se snímala 

osnova a vyhodnocovaly by se chyby v uloţení drátů. Vývoj takového systému je však 

dlouhodobý a náročný proces.  

4.4.3 Upínání křemíku 

Upínání křemíku je kritická funkce z funkčního a hodnotového hlediska. Na druhou 

stranu z nákladového hlediska je tato funkce zcela v pořádku, má spíše rezervu 

v investovaných nákladech. Tato situace je způsobena tím, ţe upínání křemíku je  

ve stroji řešeno s pomocí šroubů, které je nutné při vkládání křemíku utáhnout a při 

vyndávání opět uvolnit. Na tuto operaci si zákazníci ve zpětné vazbě stěţují. Výhodou 

tohoto řešení je jeho konstrukční jednoduchost a nízká náročnost na náklady. Moţným 

řešením by mohlo být nahrazení upevnění šrouby dráţkou s hydraulickým upínáním. 

Podobný systém pouţívají i ostatní výrobci, coţ je i důvod, proč by zákazníci rádi 
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pouţívali podobný systém na stroji AWSM. Hydraulicky ovládaný systém je ovládán 

přes ovládací panel stroje a není tak nutná ţádná operace uvnitř prostoru řezání, který je 

znečištěn brusivem. Instalace hydraulického upínání křemíku by zvýšilo náklady na tuto 

funkci, ale vedlo by to ke zvýšení funkčnosti a tak i hodnoty pro zákazníka. 

4.4.4 Vedení drátu 

Vedení drátu je kritickou funkcí především z hlediska nákladového a částečně také 

z funkčního hlediska. Z funkčního hlediska je nutné zajistit přesné vyváţení válců, dále 

kvalitní loţiska a pro udrţení niţší teploty povrchu válců by bylo vhodné chladit 

vřeteníky, kde jsou loţiska uloţeny. Z nákladového hlediska je řešení obtíţné, protoţe 

třívalcová konstrukce stroje ze své podstaty má vţdy vyšší náklady, neţ dvouválcové 

uspořádání, které pouţívají někteří konkurenti. Řešením by tedy mohlo být přejít na 

dvouválcové uspořádání, coţ by přineslo úsporu jedné třetiny nákladů na tuto funkci a 

zároveň by to přineslo pro zákazníka menší náklady na pravidelnou údrţbu. Na druhou 

stranu takový zásah do stroje je jiţ sloţitější a bylo by nutné důkladně otestovat vliv této 

změny na kvalitu uřezaných desek.  

4.4.5 Chlazení drátu 

Chlazení drátu je kritickou funkcí ve všech třech kritériích. Příčinou tohoto stavu je 

dvojí systém chlazení drátu, který je realizován jak pomocí brusiva, tak i pomocí 

vzduchu, který ofukuje drát. Z  Graf 1, který ukazuje náklady na jednu uřezanou desku 

je patrné, ţe vzduch tvoří 1% z ceny. Přičemţ spotřeba vzduchu je ze dvou třetin 

tvořena spotřebou na ofukování drátu. Nabízí se tedy vyřadit systém chlazení drátu 

vzduchem a chybějící chladící výkon nahradit zvýšeným přívodem brusiva. Vyřazením 

vzduchového chlazení se sníţí výrobní náklady i provozní náklady. Dále vzroste 

účinnost chlazení díky vyššímu přívodu brusiva, čímţ se zlepší funkčnost této funkce, 

coţ povede i ke zvýšení hodnoty pro zákazníka.  

4.4.6 Otevírání drátového hospodářství 

Otevírání drátového hospodářství je kritickou funkcí z hlediska nákladů a také hodnoty. 

Funkčnost této funkce je sice velmi dobrá, ale za cenu vysokých nákladů. Vynaloţení 

tak vysokých nákladů navíc nedává smysl u funkce, která má koeficient významu druhý 

nejmenší. Vzhledem k tomu se jako nejlepší řešení nabízí nahradit vertikálně posuvné 

dveře klasickými dveřmi. Tato změna sice mírně sníţí komfort obsluhy, ale výrazně 
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pozitivně se projeví na výrobních nákladech stroje, které můţou být promítnuty  

do sníţení ceny pro zákazníka, nebo převedeny do funkcí, kde zvýšení nákladů přinese  

i zvýšení hodnoty. 

4.4.7 Bezpečností funkce 

Bezpečnostní funkce se mezi kritické funkce dostaly díky vysoké nákladovosti spojené 

s nízkým koeficientem významu, coţ vede i k nízké hodnotě. Funkčnost bezpečnostních 

funkcí je ale hodnocena ze všech funkcí jako nejlepší. Některé bezpečnostní funkce jsou 

vyţadovány normami, jiné zase konstrukcí stroje. Pokud by se zrušilo vertikální 

otevírání drátového hospodářství a integrovaný zakladač, bylo by moţné odstranit také 

bezpečnostní lišty, které musí být kvůli těmto dvěma funkcím instalovány. To by 

přineslo úsporu na bezpečnostní funkce, čímţ by se zlepšila jejich nákladovost a tím 

také hodnota pro zákazníka.  

4.4.8 Uchycení cívek s drátem 

Uchycení cívek s drátem je kritickou funkcí z nákladového i hodnotového hlediska. 

Z funkčního hlediska tato funkce jako kritická nevypadá, nicméně při analýze zpětné 

vazby od zákazníka se objevuje kritika ohledně špatné manipulace s cívkami při 

výměně drátu. Bylo by tedy vhodné zabývat se změnou konstrukce uchycení cívek tak, 

aby byla umoţněna snadná manipulace a zároveň byly splněny poţadavky na tuhost, 

přesnost a bezpečnost uloţení cívek. Důraz by měl být kladen i na nákladové hledisko 

nové konstrukce.  

4.4.9 Stabilizace teploty stroje 

Stabilizace teploty stroje je kritickou funkcí z funkčního hlediska a to převáţně pro to, 

ţe není dostatečně zajištěno chlazení vřeteníků s loţisky a kostry stroje. Teplo 

generované v loţiscích se přenáší na válce, coţ se negativně projevuje ohříváním drátu. 

Teplotní změny v celé konstrukci stroje se také negativně projevují díky různé teplotní 

roztaţnosti materiálů. Pro odvedení tepla z loţisek nestačí chlazení kostry stroje 

okolním vzduchem. Účinnější by bylo instalovat vodní chlazení vřeteníků. Při pohledu 

do tabulky s nákladovým hlediskem, je patrné, ţe do této funkce je moţné investovat 

větší náklady.  
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5. ZHODNOCENÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

Na základě analýzy zpětné vazby od zákazníka, provedení funkční analýzy a také 

zpracování přehledu a charakteristik konkurenčních strojů byly identifikovány funkce, 

který by bylo vhodné inovovat. Hlavní funkcí, kterou je potřeba nejvíce inovovat se 

ukázalo být zakládání křemíku do stroje. Bylo navrţeno alternativní řešení, a to 

odstranění integrovaného zakladače a jeho nahrazení externím manipulátorem.  

U dalších kritických funkcí, podrobněji rozpracovaných v předchozí kapitole bylo 

rovněţ, byly rovněţ navrţeny zlepšovací návrhy. Všechny uvedené návrhy by měly 

přispět ke zvýšení funkčnosti stroje, sníţit náklady na jeho výrobu a v konečném 

důsledku tak zvýšit hodnotu pro zákazníka. Pokud by se skutečně podařilo sníţit 

výrobní cenu stroje, bylo by moţné nabízet stroj za niţší cenu, coţ by jistě přispělo 

k vyšší konkurenceschopnosti stroje na globálním trhu. Především proti agresivní 

cenové politice čínských výrobců drátových pil by sníţení ceny, v kombinaci s vysokou 

kvalitou provedení a vyšší uţitností, bylo účinným nástrojem v konkurenčním boji. 

Proti zavedeným výrobcům by v konkurenčním boji byly přínosem výše zmiňované 

inovace, které zvyšují funkčnost stroje, jako např. vyvinutí spolehlivého systému  

na detekci přetrţeného drátu nebo zautomatizování upínání křemíku při řezu. Některé 

navrţené řešení, jako např. odstranění vzduchového chlazení, sniţují i provozní 

náklady, čímţ se sniţují náklady na uřezání jedné křemíkové desky. Jak jiţ bylo v práci 

několikrát uvedeno, náklady na jednu desku se pro mnoho zákazníků staly hlavním 

rozhodovacím kritériem při výběru drátové pily. 

Přesné vyčíslení toho, jak by se navrhované inovace projevily při opakování funkční 

analýzy, bohuţel není moţné bez podrobnějšího zpracování jednotlivých návrhů.  

Pro dosaţení relevantních výsledků nové funkční analýzy by bylo potřeba provést 

předběţnou technickou a nákladovou analýzu navrhovaných řešení, coţ je časově  

i odborně náročný úkol přesahující moţnosti této diplomové práce. Tato skutečnost 

však nijak nezpochybňuje dosaţené výsledky, neboť identifikované kritické funkce jsou 

skutečně oblastí, kterou by se měl vývoj zabývat.  
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6. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá řešením problému zvýšení konkurenceschopnosti drátové 

pily AWSM na globálním trhu, a především se zaměřením na technické inovace 

produktu.  

V práci je osvětlena problematika výroby fotovoltaických panelů. Zvláštní pozornost je 

věnována technologii zpracování bloků křemíku na desky pro solární panely. Hlavní 

důraz je kladen na drátové řezání křemíku, které je v současné době nejpouţívanějším 

způsobem výroby křemíkových desek. Pozornost je věnována také kvalitativním 

poţadavkům na uřezané desky. Hlavními parametry jsou TTV (total thickness 

variation), TV (thickness variation), kvalita povrchu desky a v neposlední řadě také 

cena na jednu uřezanou desku. Hodnoty těchto parametrů a cenu desky je moţné 

ovlivnit kvalitou stroje, proto je nutné, aby stroj dosahoval co nejlepších výsledků, které 

mohou být zdrojem konkurenční výhody.  

Byla provedena analýza současného stavu na fotovoltaickém trhu a postavení firmy 

KUKA S-Base mezi výrobci drátových pil. Situace na fotovoltaickém trhu se po letech 

neustálého růstu změnila a došlo k propadu poptávky po panelech, coţ mělo důsledek  

i na poptávku po výrobních technologiích, kam patří i drátové pily. Na výraznější 

oţivení situace na trhu se stále čeká, proto je důleţité mít připravený kvalitní produkt  

a být připraven dodávat, pokud se poptávka opět zvýší. Byla provedena segmentace 

trhu, kde byly identifikovány 4 skupiny zákazníků, a to koncový začínající uţivatel, 

koncový zkušený uţivatel, dodavatelé výrobních linek a zákazníci mimo solární 

průmysl. Součástí analýzy současného stavu je i porovnání konkurenčních produktů  

od světových výrobců, ale také i od čínské konkurence, která za poslední dobu udělala 

velký kvalitativní posun a nemůţe být ignorována. Při tomto porovnání se pila AWSM 

ukázala být jako relativně konkurenceschopná, ale pro dosaţení výraznějších úspěchů je 

potřeba pilu dále inovovat. 

V teoretické části práce je zpracován přehled moţných přístupů při řešení inovací 

produktu. Je zde popsána teorie inovací, jejich typy a úrovně a také jejich vliv  

na konkurenceschopnost. Dále je popsána metodika práce se zákazníkem voice of 

customer, která klade důraz na kontinuální kontakt se zákazníkem i během vývoje 

produktu. Popsána je také hodnotová analýza, do které patří i funkční analýza.  
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Aplikací metody voice of customer bylo zjištěno, jaké nejčastější problémy mají 

zákazníci se strojem AWSM. Jako hlavní hodnota pro zákazníka byla určena cena  

na jednu uřezanou desku. Provedením funkční analýzy byly identifikovány kritické 

funkce stroje. Jako kritické byly označeny funkce zakládání křemíku, detekce přetrţení 

drátu, upínání křemíku, vedení drátu, chlazení drátu, otevírání drátového hospodářství, 

bezpečnostní funkce, uchycení cívek s drátem a stabilizace teploty stroje. Na základě 

tohoto zjištění byly navrţeny moţné směry dalšího vývoje stroje, které by odráţely 

poţadavky zákazníka na drátovou pilu. 

Nalezení prostoru pro inovaci má velký význam pro další vývoj drátové pily. Úspěšná 

implementace navrţených inovací by měla přispět ke zvýšení funkčnosti stroje, sníţit 

náklady a celkově zvýšit hodnotu pro zákazníka. To představuje významnou 

konkurenční výhodu, coţ by mělo přispět k úspěchu firmy na globálním trhu.  
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