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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je zefektivnění procesů výroby na základě využití 

materiálových toků. V teoretické části je rozebrána historie výroby světel, jejich konstrukce, 

jednotlivé typy a dále nástroje optimalizace. Praktická část se soustředí na využití nástrojů 

optimalizace, a to především simulací materiálového toku. Na jejich základě je vybrána 

ideální varianta pro danou část procesu, která je popsána a zhodnocena. 

ABSTRACT 

The subject of this thesis is to make production processes more efficient on the basis of 

material flow. In the theorical part are discribed the history of light production, construction 

and types of headlight and also optimalization tools. The practical part focuses on the using of 

optimization tools, especially the materiál flow simulations. By using this method is selected 

the ideal variant of the process which is decribed and evaluated. 
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I. ÚVOD 

Zefektivnění procesů výroby je v současné době běžným a velmi žádaným jevem v podnikové 

sféře. Společnosti si žádají efektivní řešení, která se vyznačují tím, že jsou zároveň 

kvalitní, rychlá a ekonomicky pro podnik efektivní. Všemi těmito třemi body se vyznačují 

analýzy materiálových toků, které se právě k těmto účelům v praxi často využívají. Pryč jsou 

doby, kdy se výrobní linky cvičně stavěly z papírových krabic v poměru jedna ku jedné. 

V dnešní době vládne výrobě variabilita a možnost pružné změny. V hlavních rolích jsou lidé, 

informace a počítač. Pokud chtějí být podniky konkurenceschopné, je jejich vyšší 

produktivita nepostradatelnou součástí výroby. K jejímu dosažení jsou ovšem zapotřebí právě 

lidé, kteří umí pracovat s těmito počítačovými systémy, a to ať už jde o plánování výroby 

nebo třeba ovládání složitých strojů. 

 

Nové technologie a nutnost inovovat stávající výrobní procesy je bezpodmínečnou součástí 

každodenního fungování výrobních společností. Ne vždy jsou tyto inovace, vedoucí k zvýšení 

efektivity, vhodně vybrány. A tak jejich úspěch nedosahuje takových výsledků, jaké byly 

očekávány. Je proto zapotřebí jejich potřebnost a praktické využití řádně ověřit před jejich 

samotným pořízením, které může být nákladnou investicí. 

 

V tomto okamžiku se dostávají do popředí počítačové simulace, které dokážou odhalit 

nedostatky systému ještě před jeho uvedením do chodu. Simulační modely jsou velmi 

flexibilní a během krátkého časového úseku je možné odzkoušet různé varianty bez nutnosti 

změn ve výrobě, nebo úplného odstavení výrobní linky. Jedinou zdánlivě nenáročnou součástí 

je vytvořit model reflektující realitu pomocí počítačové simulace. V tomto modelu je možné 

implementovat zamýšlené inovace a získat tak předpokládané výsledky plánovaných změn. 

 

Diplomová práce je zpracována ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o., která 

se zabývá výrobou a vývojem předních a zadních světel pro automobilová vozidla. Společnost 

je významným dodavatelem významných výrobců automobilových vozidel. K dosažení vyšší 

efektivnosti výroby společnost využívá tvorbu simulačních modelů.  

 

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje přehled současného stavu poznání, 

a to od historického vývoje světlometů, přes metody sloužící k optimalizaci výrobních 

procesů až po samotné počítačové simulace. První část poskytuje teoretické podklady pro část 

praktickou. V praktické části je podrobně rozebrán vznik samotných počítačových simulací, 

jejich využití a na základě těchto podkladů zpracován konkrétní příklad zefektivnění 

výrobního procesu pomocí analýzy materiálových toků. K tomuto zefektivnění je dále 

vytvořeno technické a ekonomické zhodnocení a analýza rizik, které s sebou tato inovace 

nese. 
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II. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

1 HISTORIE VÝVOJE SVĚTLOMETŮ  

V rámci této kapitoly by se čtenář měl seznámit se vznikem prvních světlometů, na jakém 

principu fungovaly a jak probíhal jejich postupným vývoj. Jednotlivé vývojové kroky jsou 

v této kapitole stručně popsány, a to od vzniku prvních předchůdců světlometů tak, jak je 

známe dnes, až po současné nejnovější trendy na trhu. 

 

1.1 Karbidové lampy 

 Vznik prvních světlometů se datuje do roku 1896, jednalo se o svítilnu v železném rámu, kde 

byl světelný zdroj otevřený s odrážejícím zrcadlem. Lampu tohoto typu můžete vidět na 

obrázku číslo 1. Jako palivo pro světlený zdroj byl používán olej. Tento způsob osvětlení 

bohužel dosahoval velmi slabé a tlumené svítivosti s naprosto nedostačujícím dosahem. [1][2] 

 

 

Obr. 1) Karbidová lampa [11] 

 

1.2 Počátek elektrických světlometů 

V roce 1898 byly poprvé instalovány do automobilu elektrické světlomety firmou Columbia 

Automobile Company. Pro tato světla byla využita wolframová vlákna, jejich nevýhodou byla 

velmi vysoká náchylnost k poruchám, například při cestě po nerovných komunikacích. 

Světlomety byly tlumené, jak už bylo řečeno velice poruchové, a neměly čočky zaměřující 

jejich světlo. Ovšem ve srovnání s jejich předchůdci byly považovány za lepší variantu. [1][2] 

Na trh se v roce 1913 dostal první úspěšný elektrický světlomet od firmy BOSCH.  
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Průlomem byl rok 1924, kdy se na trh dostala žárovka Bilux (obrázek č. 2), která umožňovala 

klopené a dálkové osvětlení. Tato žárovka obsahovala dvě vlákna, která zůstávají ve stejné 

pozici a nastavení ovlivňuje pouze výkon světla. [1][2] 

 

 

Obr. 2) Žárovka Bilux [12] 

 

1.3 Halogenové žárovky 

V roce 1962 představili evropští výrobci světlometů wolframové halogenové žárovky pro 

využití v osobních automobilech. Halogen, který je v nich využíván, ve své podstatě není 

plyn, ale seskupení plynů chlóru a jódu. Při kombinaci jednoho z těchto plynů s inertním 

plynem jsou získávány prvky wolframu, které jsou podnětem pro jasnější hoření s menší 

spotřebou energie. [1][2] 

 

1.4 Světlomety s projekčními čočkami 

Pomocí projekčních čoček je světlo promítáno směrem ven do konkrétně vymezeného 

prostoru. Žárovka je v tomto případě umístěna doprostřed vytvarovaného odrazového skla 

a vyzařované světlo je zaměřeno do vypouklé čočky. Schéma takového světlometu je 

znázorněno na obrázku číslo 3. [2] 

 

 

Obr. 3) Schéma světlometu s projekční čočkou [13] 
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1.5 Xenonová světla 

Xenonové světla uvedla na trh automobilka BMW v roce 1991, jednalo se v té době pouze 

o jednoduchou výbojku. Jednoduchou výbojkou je myšlen obloukový výboj světel, který 

využívá dvou wolframových elektrod do oblouku elektrického náboje. Elektrický náboj 

produkuje velmi intenzivní světlo, které vzniká vzájemným působením plynů a vypařováním 

kovových solí obsažených v žárovce. Tyto světla jsou charakteristická svým modrým 

zbarvením vycházejícím z rozdílného spektra světla. Pro menší spotřebu energie se tato světla 

používají v kombinaci s čočkou u předního reflektoru. Je zapotřebí dbát na čistotu samotných 

světel, aby nedocházelo k oslňování ostatních řidičů. 

Postupným vývojem halogenových světel došlo v roce 1999 k představení tzv. bi-xenonového 

světlometu, kde je xenonová výbojka schopna obstarávat funkci klopených i dálkových světel. 

[1][2] 

 

1.6 LED diody  

Světlomety s LED diodami (světlo emitující dioda) byly poprvé instalovány do vozidla Lexus 

LS v roce 2009. LED diod bylo využito pro parkovací, koncová světla a světla sloužící 

k upozornění na změnu jízdy. Mezi jejich výhody spadá především velmi nízké náklady na 

produkci a samotný provoz světla. LED diody jsou více náchylné ke změnám teplot a je tedy 

omezena záruka jejich funkčnosti v případě vlivu sněhu či ledu. I přes některá zmíněná 

technická zpochybnění se LED diody vyznačují vysokou výkonností a prokazatelně nižší 

spotřebou energie. [2] 

 

  

Obr. 4) Přehled vývoje světlometů [3] 
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2 OSVĚTLENÍ VOZIDLA 

Celkové osvětlení vozidla je složeno z několika samostatných světel: 

 Obrysová světla 

 Světla tlumená 

 Dálková světla 

 Světla do mlhy (přední a zadní) 

 Zpětná světla 

 Brzdová světla (tvořena třemi světly) 

 Výstražná světla 

 Světla upozorňující na změnu směru jízdy 

 Osvětlení registrační značky 

 Světla signalizující rozměry vozidla (pouze u některých vozidel) 

 Interiérová světla  

V rozsahu diplomové práce budou rozebrány pouze typy a konstrukce světel potkávacích 

a dálkových.  
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3 DŮLEŽITÉ POJMY 

3.1 Hlavní světlomet  

Hlavní světlomet je složen z reflektoru, který obsahuje dvě ze zadní části vložené objímky. 

Účelem reflektoru je usměrňovat světelné paprsky žárovky dopředu před vozidlo. [4] 

 

Dále je možné jej dělit na základě způsobu jakým osvětluje vozovku na dálkové a tlumené. 

Tyto dva způsoby osvětlení lze sloučit v jeden kombinovaný světlomet s dvouvláknovou 

žárovkou, dle vlákna, které rozsvítíme, získáváme požadovaný typ osvětlení. [5] 

 

U současných světlometů výrobci užívají čiré optiky, která je schopna účinněji využít 

světelnou energii. Rozptylu světla dosahují pomocí tvaru dvou reflexních komor, na které je 

světlomet rozdělen. V jednotlivých komorách se nachází samostatná žárovka pro potkávací 

a dálková světla, dále obrysová a směrová žárovka. [4] 

3.2 Tlumené světlo 

Tlumené světlo je určeno k dostatečnému osvícení vozovky s cílem minimalizovat oslnění 

řidičů vozidel jedoucích v protisměru. Pro správné fungování světel je nutné korektní seřízení,  

ke kterému slouží přístroj regloskop, nebo svislá stěna. Samotná geometrie světel je 

předepsána v mezinárodních předpisech, které jsou převzaty do národních podmínek provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. [5] 

 

3.3 Dálkové světlo 

Jeho účelem je osvětlit pozemní komunikaci až do vzdálenosti 100 metrů a tím umožnit řidiči 

pohodlnou jízdu ve vyšší rychlosti. Při přepnutí na dálková světla zůstávají zapnutá i světla 

tlumená, aby bylo docíleno lepšího osvětlení vozovky a zachována bezpečnost jízdy. 

Cílem konstrukce je zabezpečit, aby světelné pole pokrývalo co největší záběr a také slepé 

plochy. Pokud je vozidlo vybaveno více než jedním párem dálkových světlometů, je možné 

ho využit k natáčení směrem do zatáček závislosti na úhlu natočení kol. [5] 
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4 SKLADBA SVĚTLOMETU  

Světlomet je složen z pouzdra, které nese objímku, v níž je umístěn světelný zdroj a odrazová 

plocha. Může zde být také umístěna clona před světelným zdrojem. 

 

 

 

Obr. 5) Základní konstrukce světlometu 

 

 

4.1 Pouzdro  

Hlavní funkcí pouzdra světlometu je zabezpečit nosnou základnu pro celý světlomet, dále 

pevné a neměnné společné upevnění jednotlivých částí světlometu. Samotné světlo je 

následně na vozidle upevněno objímkou, která by měla zajistit pevné a trvalé upevnění, ale 

zároveň umožnit v jisté míře pohyblivost důležitou k správnému nastavení světlometů do 

předepsané polohy. 

 

4.2 Krycí sklo  

Tohoto skla se využívá především v situacích, kdy nelze dosáhnout vhodného rozložení světla 

pomocí tvaru odrazové plochy nebo nastavením polohy světelného zdroje. Jedná se o sklo, 

které je čiré, bez kazů a disponuje vysokou optickou propustností. Může být rozděleno do 

několika polí, které mají jiná tvarování a tím lámou a usměrňují světelné paprsky do různých 

směrů. Kromě usměrňování světelného toku je funkcí krycího skla také chránit vnitřní část 

světlometu od nečistot a mechanických poškození. Postupným vývojem došlo k tomu, že již 

není nutné upravovat světelný tok pomocí krycího skla, nýbrž pouze moderními odrazovými  
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plochami, potom má krycí sklo ve spojení s odrazovou plochou pouze těsnící funkci vnitřního 

prostoru. 

 

4.3 Odrazová plocha (reflektor)  

Má největší vliv na výsledný tvar světelného toku a jeho světelnou účinnost, která závisí na 

tvaru odrazové plochy a jejím povrchu. K vyhotovení odrazové plochy se nejčastěji používá 

ocelový plech, dnes už jsou ale běžně používány i plasty. Pro obě možnosti platí, že jejich 

povrch musí být hladký, trvanlivý a s malou světelnou pohltivostí, aby zajišťovaly dostatečné 

odrážení paprsků. 
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5 DRUHY ODRAZOVÝCH PLOCH: 

5.1 Parabolické světlomety 

V tomto případě tvoří odrazovou plochu povrch ve tvaru paraboloidu. Tlumené světlo využívá 

především horní části světlometu, zdroj je umístěn tak, že vyzářené světlo je odraženo 

odrazovou plochou přes optickou osu přímo na vozovku. Správného rozdělení světla na 

vozovce je docíleno optickými formami na krycím skle se svislým či horizontálním profilem, 

prizmatickou strukturou, která slouží k posunu světla dle potřebného asymetrického osvětlení 

vozovky. [4] 

 

 

 

Obr. 6) Konstrukce parabolického světlometu  

 

5.2 Elipsoidní světlomety 

U tohoto typu světlometů je odrazová plocha tvořena polovinou trojrozměrného elipsoidu, 

který je často označován jako DE (Dreiachse Elipsoid) nebo také projekční světlomet, jelikož 

funguje na podobném principu jako diaprojektor. Světlomet přemísťuje světlo ze zdroje do 

druhého ohniska. První ohnisko je tak jako u parabolického světlometu umístěno do vnitřní 

části reflektoru. Hranici světla a tmy a rozdělení světla samotného zajišťuje clona, která se  
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nachází mezi ohnisky. Tento systém je zapotřebí doplnit o čočku či soustavu čoček, které 

budou odpovídat za usměrnění výstupního světelného toku na vozovce. [7] 

 

 

 

Obr. 7) Konstrukce projekčního světlometu 

 

5.3 Světlomety s volnou plochou 

Světlomety s volnou plochou mají plochu reflektoru volně vytvořenou v prostoru. Často jsou 

jejich odrazové plochy označovány zkratkou FF, která vychází z anglického výrazu FreeFlat. 

Volná plocha je tvořena jednotlivými segmenty, které jsou schopny osvítit různé části 

vozovky. Díky tomu je možné pro tlumené světlo využít téměř celou plochu reflektoru. Každý 

z odrazových bodů má jednu z následujících funkcí a to: koncentrovat, shromáždit, rozptýlit 

či usměrnit světelný tok. Takovýchto bodů může být ve volné ploše až 50 000. [7] 

 

 

 

Obr. 8) Konstrukce světlometu s volnou odrazovou plochou [7] 
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Vlastnosti odrazových bodů mají za následek, že není nutné použití krycího skla s optickými 

elementy. V některých případech není ani možné využít krycího skla s optickými elementy 

k usměrnění světelných paprsků, jelikož to sklonění krycího skla neumožňuje. [6] 

 

5.4 Kombinace elipsoidního světlometu a světlometu s volnou 

plochou 

Tento typ světlometů, jak již je možné vidět z názvu, využívá elipsoidy i volných ploch. 

Samotná plocha reflektoru je vytvořena pomocí technologie volných ploch, reflektor následně 

zachycuje a směřuje co největší část světelného toku přes clonu na čočku, která dále přenáší 

světlo na vozovku. [6] 

 

5.5 Světlomety Super DE 

Super DE světlomety jsou kombinací dvou technologií, a to volné odrazové plochy FF 

a projekčního optického systému DE. Tato kombinace umožňuje zvětšit šířku profilu a tím 

zlepšit osvětlení postranní vozovky. FreeFlat zachycuje velké množství světla, které následně 

odráží přes clonu na čočku a ta dále promítá světelný kužel na vozovku. Tento typ světlometů 

se vyznačuje tím, že dokáže soustředit světlo na hranici světla a tmy, což má za následek 

schopnost většího dosvitu světlometů. [7] 

 

 

 

Obr. 9) Dráha světelných paprsků a soustředění v prostoru ohnisek světlometu Super 

DE 
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5.6 Xenonové světlomety 

Velkým přínosem tohoto typu světel je systém „Xenon Plus“, který při přepnutí na dálková 

světla či zpět na potkávací, aktivuje elektromagnet, který je schopen překlopit clonu nebo 

natočit celou xenonovou výbojku. [4] 

 

 

Obr. 10) Rozložený xenonový světlomet 

 

5.7 Bi-xenonové světlomety 

Bi-xenonové světlomety byly vyvinuty v roce 1997 právě společností Hella, krom funkčních 

výhod, které budou zmíněny v následujících řádcích. Dochází tímto modelem ke snižování 

nákladů a nároků na zastavěný prostor. [7] 

Jejich charakteristickým znakem je použití společné plynové výbojky, která slouží jako zdroj 

pro tlumená i dálková světla. Světlomety vybaveny touto technologií dosahují mimořádně 

širokého světelného paprsku, takže velice dobře osvětluje vozovku právě po jejích stranách. 

Dalším velkým plusem bi-xenonů je barva vyzařovaného paprsku, který je velice podobný 

světlu dennímu. Tato vlastnost je hodnocena velmi pozitivně hlavně z pohledu bezpečnosti 

a schopnosti řidiče se rychleji přizpůsobit změně světelných podmínek. [4] 

a)                                                                       b) 

                                    

 

Obr. 11) a) Bi-xenonový modul [14], b) Světlomet Bi-xenon [16] 
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5.8 Bi-xenonový světlomet s odrazovým systémem 

Zdrojem světla je i u těchto světlometů xenonová výbojka, rozdílem ovšem je, že jí lze 

pohybovat do dvou poloh, které jsou od sebe vzdáleny o několik milimetrů. Možnost tohoto 

mechanického posuvu zapříčiní dosažení požadovaného rozdělení světelného toku 

u tlumených i dálkových světel. Pro tlumená světla je hranice světla a tmy vytvořena pomocí 

stínění přímo na výbojce. [7] 

 

5.9 Bi-xenonový projekční světlomet 

V případě bi-xenonových projekčních světel je pohyblivou částí clona, na rozdíl od samotné 

výbojky u předchozího typu světlometů. Clona tvaruje tlumená i dálková světla, v horní 

pozici vytváří hranici světla a tmy pro tlumené světlo a ve spodní poloze tvaruje široce 

rozptýlené intenzivní dálkové světlo. Tento typ světel už je schopen disponovat i dalšími 

funkcemi, například schopností vyhodnocovat vzdálenost vpředu jedoucího vozidla. [7] 

 

Největším přínosem všech druhů bi-xenonových světlometů je široce rozptýlené a mimořádně 

intenzivní dálkové světlo a zároveň velmi nízká spotřeba energie při jejich provozu. [7] 

 

Obr. 12) Bi-xenonový projekční světlomet [7] 

 

5.10  Světlomety Litronic 

Světlomety Litronic jsou systémem světlometů s xenonovou výbojkou a jejich název vychází 

z anglického výrazu Light-Elektronics. Xenonová výbojka splňuje požadavky na druh světla, 

jeho intenzitu, ale také na kompaktní konstrukci. Životnost takového systému může dosahovat 

až 1 500 hodin. Ve srovnání s halogenovými světlomety mají Litronic světlomety vyšší 

světelný tok a specificky přizpůsobené rozdělení svítivosti, které zabezpečuje lepší viditelnost  
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v oblasti okraje vozovky. Díky tomuto systému dochází ke zlepšení v oblasti bezpečnosti 

provozu i za nepříznivých jízdních situacích, jako je špatné počasí. [6] 

 

5.11  Světlomety Bi-Litronic 

Světelný tok je vytvářen pomocí jedné výbojky, a to pro tlumená i dálková světla. K přepínání 

z jednoho typu světel na druhý využívají Bi-Litronic světlomety elektromagnetický člen, 

který přesouvá výbojku v reflektoru do dvou různých poloh, které udávají typ světelného 

výstupu. [6] 

 

5.12  Inteligentní světelné systémy 

Systém VARILIS 

Jedná se o komplexní systém, který vyvinula firma Hella. Jeho hlavním úkolem je zlepšit 

jízdní komfort, a především bezpečnost na nočních pozemních komunikací. VARILIS je 

zkratkou Variables Intelligentes Lichtsystem v češtině také známém jako Variabilní 

inteligentní světelný systém. Systém spočívá v tom, že je vozidlo schopnost automaticky 

zapnout nejvhodnější světelnou funkci na základě různých faktorů, jako je rychlost, 

povětrnostní podmínky, zatáčky a další. 

 

Systém AFL, AFS 
Tyto systémy vycházejí ze systému VARILIS, ale jsou vyvinuty jednotlivými výrobci 

automobilů. Systém AFL neboli Adaptive Forward Lighting je vyvinut firmou Opel, svůj 

vlastní systém inteligentních světel si vytvořila i firma Škoda, jedná se o systém AFS 

(Adaptive Fronlight System). Jak už bylo řečeno, tyto systémy vycházejí z principů 

VARILIS, mají různou škálu režimů dle výrobce. Často jsou tyto nové systémy doplněny 

o systém naklánění světlometů do zatáčky, které závisí na úhlu natočení volantu a také 

aktuální rychlosti jízdy. 
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6 VYUŽITÍ NÁSTROJŮ OPTIMALIZACE 

Cílem každé společnosti je prosadit se na trhu a zvýšit tak svoji rentabilitu a zisk. Jedním 

z velmi častých impulzů managementu podniku vedoucích k optimalizaci výroby a zajištění 

vyšších výnosů s minimalizací nákladů je udržení konkurenceschopnosti podniku na trhu.   

 

6.1 Definice pojmů 

6.1.1 Lead Time (průběžná doba) 

Průběžnou dobu lze chápat různým způsobem, a to jako průběžnou dobu zakázky, která 

začíná požadavkem zákazníka a končí ve chvíli, kdy je produkt dodán zákazníkovi. Nebo také 

jako průběžnou dobu výroby, která je dána především časovou strukturou procesu výroby. 

 

6.1.2 Total production (celková produkce) 

Celková produkce je složena z výstupu daného procesu v závislosti na vstupních hodnotách. 

 

6.1.3 Production Rate (výrobnost) 

Pojmem výrobnost je označován počet výrobků, které je systém schopný vyprodukovat 

během určitého časového období. I zde je možnost nahlížet na výrobnost různým způsobem. 

Jedním z pohledů je výrobnost, která se dá vypočítat jako podíl celkové produkce a délky 

trvání periody, během které jsou tyto výrobky vyprodukovány. Druhou možností je rozdělení 

procesu na menší celky, v tomto přídě se využije výpočtu, kde je celková produkce 

polotovaru podělena cyklem polotovaru.  

 

6.1.4 Production system (výrobní systém) 

Výrobní systém je obecně vzato definován mnoha různými definicemi, většina z nich má 

ovšem podobné základní prvky. Jednou ze základních definic výrobního systému je, že se 

jedná o soubor zdrojů, které jsou pomocí dílčích procesů různého charakteru transformovány 

v koncové produkty.  

 

6.1.5 Simulation model (simulační model) 

Simulační model je definován jako soubor matematických a logických vztahů, které slouží 

k modelování a analýze reálných situací. 

 

6.1.6 Optimalization (optimalizace) 

Cílem optimalizace je zvýšení efektivity procesu, nebo snížení nákladů na výrobní proces 

pomocí modifikace stávajícího procesu. 
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6.2 Metody optimalizace 

Jak již bylo zmíněno, metody využívané k optimalizaci procesu obvykle slouží k redukci 

průběžné doby výroby, která významně ovlivňuje konkurenceschopnost dané společnosti. 

Z čehož vyplývá, že tyto metody by měly být nedílnou součástí každé úspěšně prosperující 

výrobní společnosti.  

 

6.2.1 Just-in-Time (JIT) 

V případě JIT se nejedná o klasickou metodu, která by obsahovala přesně definovaná pravidla 

a postupy. Dalo by se říci, že mluvíme spíše o výrobní filozofii. Jejím hlavním znakem je 

uplatňování specifického systému při dopravě a skladování materiálu a výrobků na základě 

potřeb výroby či zákazníka. Zjednodušeně by se tato metoda dala popsat také tak, že 

vyrábíme požadovaný výrobek ve správném množství a času tak, aby byl dodán zákazníkovi 

dle vstupních požadavků. JIT reprezentuje tažný systém, který zvyšuje produktivitu práce, a 

to především na základě vzájemné závislosti rychlosti jednotlivých procesů a schopnosti 

reagovat na případné změny. [8] 

Jedním z přínosů této filozofie je snaha o minimalizaci pohybu materiálu v rámci skladových 

zásob.  

Nutným předpokladem pro použití této metody je jednosměrný materiálový tok 

a synchronizace operací. [8] 

 

 

Obr. 13) Princip tahu místo tlaku [8] 
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Ideální stav, kterého se snaží tato metoda dosáhnout, se nazývá „seven zeroes“: [8] 

 Nulové množství zmetků 

 Nulové časy seřízení 

 Nulové stavy zásob 

 Žádná manipulace 

 Žádná přerušení 

 Okamžité časy dodávek 

 Dávky o velikosti jedna 

 

Celá metoda je založena na čtyřech základních principech: [8] 

 Zjednodušování – snaha o eliminaci zbytečně složitých řešení, které lze nahradit 

jednoduchými přístupy a metodami  

 Zviditelnění – podpora potřeb „vidět co se děje“, důležité je, aby bylo možné zachytit 

prostoje, počty kusů, zmetky, extrémní vztahy a další 

 Synchronizace – přizpůsobit synchronizaci a flexibilitu výroby tak, aby byla schopna 

reagovat na aktuální potřebu více než na potřebu plánovanou 

 Neustálé zlepšování – ať už na základě systému PDCA, nebo jiném zabezpečit rozvoj 

celého systému 

 

Ovšem k tomu, aby byly tyto principy implementovány, je nutné splňovat několik daných 

podmínek, které jsou vypsány v následujících osmi bodech: [8] 

 Plánovat výrobu a následně vyrábět pouze na objednávku 

 Vyrábět pouze v malých sériích 

 Eliminovat plýtvání  

 Zajistit plynulý materiálový tok 

 Zabezpečit stabilní vysokou kvalitu 

 Pracovníci musí respektovat nastavený systém 

 Eliminovat prostoje 

 Mít pevně stanovenou strategii, která se bude udržovat 
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6.2.2 Kanban 

Kanban je nedílnou součástí výrobního systému, který funguje na principech metody JIT 

(just-in-time). Rozhodně však nelze tyto dvě metody postavit na stejnou úroveň, jak se často 

stává. Při včlenění kanbanu do výrobního systému musí být zabezpečeno plánování 

rovnoměrného sledu výrobků na konečné lince, normování postupů, schéma rozvržení strojů 

a zkrácení časových ztrát a prostojů. [8] 

 

Tato metoda má původní kořeny v USA, ovšem využití v automotive industry si našla až 

o pár let později v Japonsku. Odkud pochází také název, který v překladu znamená 

karta/visačka. Pro jednodušší pochopení je dobré vysvětlit si princip na amerických 

supermarketech, kde byla poprvé využita. Tento systém fungoval následovně: [8] 

 

  Zákazník si na základě svých potřeb vybere z regálu požadované zboží, které 

obsahuje také dopravní kartu. 

 Na pokladně jsou sejmuty ze zboží dopravní karty, které jsou poté umístěny do 

skříňky (pošta kanban). 

 Dopravní karty putují do skladu. 

 Na základě doručených dopravních karet je ze skladu odebráno zboží, které je 

potřebné pro doplnění regálů v supermarketu. Na zboží, které je ve skladu, jsou 

umístěny výrobní karty. Tyto karty jsou vyměněny za karty dopravní. 

 Ve skladu jsou shromažďovány výrobní karty ve schránce (jiná pošta kanban). 

 Zboží opatřené dopravními kartami je přemístěno do prostoru supermarket do 

příslušných regálů. 

 Výrobní karty putují ze schránky ve skladu zpět do továrny, kde se na základě jejich 

množství vyrobí přesný počet potřebného zboží. 

 Následně dojde k výrobě potřebného množství zboží, na které jsou umístěny výrobní 

karty. 

 Zboží je dodáno do skladu a tímto krokem se cyklus uzavírá. 

 

Podstatnou součástí fungujícího systému kanban je také správný obsahový design karet. 

Kanbanové karty obvykle nesou následující informace: [8] 

 Identifikace karty, většinou se jedná o číslo kanbanu 

 Číslo výrobku, na kterém je karta umístěna 
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 Název a popis výrobku, ke kterému kanbanová karta patří 

 Místo, kde se karta využívá. Může obsahovat také, kdo je interní zákazník a kdo 

interní dodavatel 

 Číslo vstupu v standartním kontejneru 

 

Můžeme tedy systém kanban charakterizovat jako jistý princip řízení výroby pomocí 

vizuálních pomůcek, ve formě kanbanových karet. Jejch hlavním cílem je podpořit tzv. 

„výrobu na výzvu“. 

 

6.2.3 JIDOKA 

Jedná se o koncept, který zabezpečuje okamžité zastavení výrobního stroje v případě, kdy 

nastane neobvyklá situace, kterou je zapotřebí okamžitě řešit. Pracoviště, ve kterém je tato 

metoda zavedena, se dá také označit jako autonomní pracoviště. Na takovém pracovišti je 

povolena pouze výroba kvalitních výrobků tzv. OK kusů.  

Výrobní stroje, které jsou součástí sytému, jsou upraveny tak, že jsou samy schopny 

automatické samokontroly výrobků, bez spoluúčasti člověka. Zajištění schopnosti 

samokontroly spočívá v použití metody Poka-Yoke, která zabezpečuje, že operaci není možné 

provést jiným způsobem. Více je tato metoda rozebrána v kapitole 9.2.5. V případě, že 

nastane chybný stav, dochází k signalizaci, a to ve většině případech formou zvukové či 

světelné signalizace. [8] [9] 

 

6.2.4 Poka-Yoke 

Systémem poka-yoke je označován praktický přístup, který vede k eliminaci důsledků chyb 

v případě, že k nim došlo. Je to jeden z významných nástrojů, jelikož na každém pracovišti 

existuje celá řada možností, jak se dopustit chyby. Tyto chyby, které jsou nejčastěji 

způsobeny zapomnětlivostí, nedostatečným porozuměním operace, chybnou identifikací, 

nedostatečnou kvalifikací pracovníka či nedostatečně nadefinovanou operací (chybějící 

norma, pracovní postup), nebo také může jít o chyby z nepozornosti, či naopak o chyby 

úmyslné, jsou prvním krokem k nejakostnímu produktu nebo-li plýtvání. [8] 

V češtině by se tento systém dal také označit jako „zabránění zbytečným chybám“. Tato 

metoda má japonské kořeny a je zaměřena právě na vyhledávání možné lidské chyby, 

následně dochází k blokaci další operace a tímto způsobem se potlačí vznik neshodného dílu, 

který by byl schopen doputovat k zákazníkovi. Tohoto jevu je dosaženo různými provozními 

prostředky, která jsou uzpůsobeny tak, aby potenciální omyl ze strany pracovníka, nemohl 

vést k chybnému výrobku. [8] 

Celá metoda respektuje inteligenci pracovníků, jelikož v rámci monotónních, opakujících se 

operací je schopna je osvobodit od psychické zátěže. 
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Z pohledu zajišťování kvality je poka-yoke velkým přínosem k efektivnějšímu aktivnímu 

eliminování důsledků chyb pomocí jejich identifikace a odstranění bezprostředně v místě 

vzniku. Díky tomuto přínosu je možné omezit následné pasivní inspekce a kontroly. [8] 

Mechanické řešení poka-yoke: 

 

 

Obr. 14) Schéma mechanického řešení poka-yoke 

  

 

 

Mezi nejčastější prostředky využívané metodou poka-yoke patří: 

 Vodící kolíky různých průměrů 

 „Chybová světla“ 

 Spínače 

 Počítadla  

 Kontrolní listy (check list) 
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Obr. 15) Příklad Poka-yoke pracoviště [8] 

 

Aplikací této metody v podniku dochází k výraznému snížení vnitropodnikové zmetkovitosti 

a počtu potencionálních reklamací ze strany zákazníka. 

 

6.2.5 TOC 

Zkratka TOC vychází z anglického označení této filozofie jako Theory of Contrains, kterou 

překládáme jako Teorie úzkých míst. Jejím hlavním cílem je řízení a trvalé zlepšování 

činnosti organizací pomocí řízení úzkých míst. Pod pojmem úzkého místa chápeme místo 

s nejmenším průtokem, které limituje celkový průtok systému, tímto místem může být 

pracovník, stroj, zásoba, manipulace, trh, zákazník, dodavatelé a další. [9] 

 

Metoda TOC disponuje třemi základními ukazateli: 

1. Průtok (throughput) 

Ukazatel průtoku, lze charakterizovat vztahem: 

 

 

 

Průtok jsou tedy peníze, které organizace obdrží za realizaci výrobků či služeb za jednotku 

času. 
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2. Investice, zásoby 

Zásoby (IDD – Inventory Dollar Days) zde označují peníze vydané na nákup 

potřebných komponent. 

3. Provozní náklady 

Provozní náklady (OE – Operating Expense) představují peníze vydané na vlastní 

transformaci zásob na průtok. 

 

Základní pilíře TOC: 

1. Kritický řetěz a hrdlo lahve 

Základní myšlenkou tohoto pilíře je, že v případě, kdy zvětšujeme kapacity v oblasti 

nektritických míst, nedosahujeme zvětšení stability systému, nýbrž spíše snížení stability. 

Z obrázku číslo šestnáct si lze velmi jednoduše představit, jak takové úzké místo funguje, 

které je zde znázorněno v místě A. Prostor, který se nachází mezi místem A a B, nám potom 

může představovat nekritické pracoviště. [9] 

 

 

Obr. 16) Schematické zobrazení úzkého místa 

 

 

Za pomyslnou výhodu kritického řetězce bychom mohli považovat výrazné zkrácení 

projektových časů v případě zdržení na počátku řetězce, který způsobí prodloužení celého 

projektu. Je proto velmi důležité dbát při plánování projektu právě na kritický řetězec. [15] 
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2. Proces neustálého zlepšování 

Proces neustálého zlepšování lze charakterizovat schématem, které je zobrazeno na 

obrázku číslo sedmnáct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17) Proces neustálého zlepšování 

 

3. Metoda DBR (Drum, Buffer, Rope) 

Metoda DBR je založena na regulaci vstupních výrobních úkolů do systému na základě 

situace v úzkých místech. Jako pojistka proti nestálostem systému jsou vytvářeny tři 

zásobníky, z toho vychází i název metody, který se dá přeložit jako buben, zásobník, lano.   

Říká se, že úzké místo „bubnuje“, tedy udává tempo celému výrobnímu systému. „Lano“ zde 

zastává funkci propojení úzkého místa se vstupem materiálu, zastává čas, který potřebuje 

výrobní dávka, aby se dostala z první operace. V případě, že by některý ze zdrojů před úzkým 

místem vypadl, mělo by to negativní vliv na výkonnost úzkého místa. Proto se tato místa 

chrání pomocí časového zásobníku. Časové zásobníky můžeme rozdělit do několika skupin: 

[9] 

  Expediční zásobník – jeho úkolem je chránit odvedení zakázky 

 Zásobník před úzkým místem – chrání úzké místo 

 Montážní zásobník – jeho cílem je zabezpečit na montážním pracovišti dostatečné 

množství ostatních komponent nutných k montáži ve chvíli, kdy přichází komponent 

z úzkého místa 
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Pro metodu DBR jsou charakteristické následují kroky: [9] 

 Stanovit interní termíny odvedení zakázek na expedici 

 Rozvrhnout výrobu na úzkém místě 

 Stanovit časové zásobníky mezi vstupem a úzkým místem a také vstupem a expedicí 

 Zaměřit se na výpočet termínů a množství uvolněného materiálu, aby bylo pokryto 

vytížení úzkého místa a zároveň splnění interních termínů 

 

 

Obr. 18) Metoda DBR (buben, zásobník, lano) 

 

6.2.6 Heijunka 

Jedná se o komplexní metodu, která bere v úvahu celkové objemy objednávek na určité 

období, které následně dle jejich úrovně rozplánuje, tak aby se stejné množství různých druhů 

výrobků vyrábělo každý den. Tato metoda se snaží o vyrovnání celého výrobního procesu 

prostřednictvím objemu a skladby sortimentu. [9] 

 

6.2.7 5S 

Cílem této metody je zavést a nadále dodržovat kroky, které vedou k dosažení přehledného, 

organizovaného, čistého, disciplinovaného a bezpečného pracoviště. Tyto kroky by měly vést 

k vyšší efektivitě, nižší zmetkovitosti a úspoře času na pracovišti. [9] 

Název metody pochází z japonských slov začínajících na S, popis jednotlivých bodů naleznete 

v tabulce číslo jedna. 
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Tab 1)  Co je to 5S? [9] 

 

japonsky anglicky česky obsah kroku výsledek 

seiri sort seřídit, 

separovat 
 Kritéria třídění 

 Třídění položek na 

pracovišti 

 Soupis položek na 

pracovišti 

 Vyhodnocení třídění 

Nadefinování položek, 

které jsou nedílnou 

součástí pracoviště, 

nepotřebné položky musí 

být z pracoviště 

odstraněny 

seiton straighten systematizovat 
 Definovat přesné místo 

pro jednotlivé položky 

 Definování 

skladovacích míst a 

jejich kapacit 

 Vizualizace 

uspořádaného 

pracoviště 

Nadefinování přesného 

umístění jednotlivých 

položek jako je nářadí, 

palety, pomůcky, 

komunikační cesty 

a další prvky na 

pracovišti 

seiso shine společně čistit 
 Zpracování plánu čištění 

(kdo, co, kdy, jak) 

 Eliminace zdrojů 

znečištění 

 Čištění pracoviště 

Čisté pracoviště a 

identifikace zdrojů 

znečištění 

seiketsu standardize standardizovat 
 Struktura a obsah 

standardů 5S 

 Definování finální verze 

standardů 5S 

Nadefinované standardy 

pro uspořádání 

pracoviště 

shitsuke sustain stále zlepšovat 
 Audity a hodnocení 

plnění standardů 

Zajištění neustálého 

zlepšování systému, 

hodnocení plnění 

standardů, změna 

myšlení a chování lidí 

v podniku, celková 

změna kultury 
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6.2.8 Simulace 

 

Simulace může být chápána jako vizualizace operací procesů nebo systému reálného světa 

v toku času. Její pomocí se generuje virtuální historie celého simulovaného systému. Tato 

historie je potom schopna zachytit události, ke kterým by v reálném systému došlo. 

Vizualizace nejen patří k základům štíhlého podniku jeho optimalizace, ale také důležitým 

prvkem všech štíhlých podnikových procesů. Dala by se považovat za jakýsi indikátor, který 

nám ukazuje, jakou rychlostí daný proces probíhá, jaký je standardní průběh procesu, jaká je 

jeho kvalita, produktivita či efektivnost pracoviště. [9] 

 

Důležitou součástí je také týmová práce, jelikož většina prvků štíhlého podniku je založena na 

vzájemné komunikaci a předávání dat mezi jednotlivými odděleními. A u simulace tomu není 

jinak, protože je zapotřebí mít přesné parametry pracoviště, které je zpracováváno. Využití 

metody simulace je velice užitečné právě při analýze plánovaného pracoviště, nebo již při 

řešení problémů na existujícím pracovišti a jeho následné optimalizaci. Na začátku této 

metody musí být jasně definovaný problém, který je důvodem k započetí této práce a také 

jaké výsledky očekáváme. Bez definování problému a stanovení cílů je celá simulace 

kontraproduktivní. [10] [9] 

 

Pracovník, který je za simulaci zodpovědný musí velmi dobře znát proces, který se bude 

simulovat a také vědět s jakými problémy se tento daný proces potýká. Proto je i při použití 

této metody velmi důležitá komunikace mezi odděleními, je totiž nutné správně vysvětlit 

danou problematiku a celkový proces dané linky. Pracovník simulací potom dále využije 

svých znalostí jako jsou základní simulační koncepty, metody analýzy a aplikační software. 

 

Moderní simulační softwary umožňují uživateli přednastavit prostředí přesně tak, jak bude 

potom fyzicky vypadat, a to ať už se bude jednat o základní či složitou strukturu. Program, 

který se bude používat při řešení optimalizace materiálového toku v této diplomové práci, 

bude software od firmy FlexSim. Tento program disponuje bohatou vizuální a logickou 

funkcionalitou, která umožňuje uživateli snadné použití a možnost větší soustředěnosti na 

simulační koncepce a metody.  [10] 

 

V případě, který bude rozebrán v této diplomové práci, bude hlavním nástrojem právě 

vizualizace pracoviště, a to formou simulace ve 2D a 3D. 

 

Simulace se primárně soustředí na modelování a analýzu reálných situací. Samotné slovo 

simulace bychom také mohli nahradit slovesem napodobit. Napodobovaný model musí 

obsahovat fyzické prostředí (dynamickou vizualizaci procesu) a také logické aspekty celého 

procesu vedoucí k přímému řízení akcí v konkrétní situaci simulovaného prostředí. [10] 
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Simulace obsahuje ovšem mnohem více než pouhé napodobení či experiment. Je vhodná také 

pro nadefinování designu, konstrukce. Velký potenciál má i v oblasti sběru dat a jejích 

následné analýze, kde jsme schopni v rámci krátkého časového úseku získat velký soubor dat 

vhodný k analýze celého procesu. Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, je velmi 

důležité vytvářet model s jasně definovaným cílem. [10] 

 

Klady a zápory simulací 

Největším kladem počítačových simulací je potenciál ušetřit značné úspory a zásadně zkrátit 

čas potřebný pro samotnou realizaci projektu.  V simulačních modelech je totiž možné za 

několik minut odsimulovat několikaměsíční výrobu v různých variantách řešení.   

K jistým úskalím může dojít při velkých sériových výrobách, kde se kombinuje 

automatizovaná výroba s výrobou ruční, kde pracovníci mohou do systému zanášet 

nepravidelnost při vykonávání jejich pracovních úkolů. Jedná se sice o drobné odchylky, ale 

v součtu celé linky mohou negativně ovlivnit výrobní kapacitu linky. [10] 

 

Simulace jsou nedílnou součástí při projektování a provozu komplexních logistických 

a provozních systémů, vzniká zde velký počet variant a jejich složitost je natolik 

komplikovaná, že často dochází k tzv. lokální optimalizaci. Dochází potom k úpravám, které 

vedou v konečném výsledku k nenaplněným potenciálům celého systému, což způsobuje 

následné úpravy již v době provozu systému a tím opět narůstají náklady. [10] 

 

Základní pravidla při aplikaci simulace: 

1. Dosažené přínosy díky aplikaci simulace by měly být větší než náklady nutné 

na její zhotovení. Přínosy se mohou dělit na kvantitativní a kvalitativní. Dost 

často se stává, že nemá simulace přímý ekonomický efekt, a to v případě, kdy 

se simulace vytváří pro dokázání funkčnosti, výkonu nebo spolehlivosti, což 

může ujistit zákazníka o schopnosti dodavatele.  

2. Simulace by měla vznikat v počátečních fázích projektu. Provádět změny, či 

zlepšovat procesy v průběhu realizace, nebo provozu je ekonomicky krajně 

nevhodné, může dojít k situaci, kdy náklady na zlepšení převýší přínosy ze 

zlepšení.  



 

46 

 

 

Krátkodobé využití simulací zde již bylo popsáno. Ovšem tohoto nástroje lze využít i pro 

dlouhodobé zlepšování podniku, jak je vidět na obrázku číslo devatenáct. 

 

Obr. 19) Simulace v životním cyklu systému [17] 

 

Nejčastěji sledované klíčové charakteristiky (KPI - Key Perfotance Indicators), které určují 

míru úspěšnosti jednotlivých činností jsou: 

 Výrobní výkon (počet ks/ doba simulace) 

 Průběžná doba výrobku 

 Čas čekání výrobku před pracovištěm 

 Čas, který výrobek strávil transportem 

 Velikost minimálních zásob 

 Využití zdrojů (pracovníků, strojů) 

 Čas, kdy je zařízení v blokovaném stavu 

 Čas, kdy zařízení/personál čeká na práci 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST  

 

Praktická část plynule navazuje na část teoretickou, především pak na metody optimalizace, 

konkrétně na metodu využívající simulací. Simulační model je vytvořen na základě 

požadavku oddělení předvýroby firmy HELLA ATOTECHNIK NOVA, s.r.o. a výsledky 

z něho vycházející, o kterých se můžete dočíst na následujících stránkách, jsou aplikovány do 

výroby. 

 

7 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. 

 

Firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. je dceřinou společností německého koncernu 

HELLA GmbH & Co. KGaA, která sídlí v České republice od roku 1992. Česká pobočka se 

zaměřuje na výrobu a vývoj předních a zadních světel pro světové automobilové společnosti 

jako je VW, Audi, BMW a další. Pobočka se nachází v Mohelnici, kde kromě výrobního 

závodu sídlí také technické centrum pro vývoj světelné techniky, která se následně vyrábí 

v závodech po celém světě. [18] 

 

 

 

Obr. 20) Výrobní závod HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. v Mohelnici [18] 
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8 POPIS STÁVAJÍCÍHO PROCESU VÝROBNÍ LINKY 

 

Východiskem pro praktickou část diplomové práci byla již existují část linky z předvýroby, 

která se skládala z pěti vstřikovacích strojů značky ENGEL a pokovovací stanice. Vstupní 

situace byla taková, že díly, které byly produkovány vstřikovacími stroji, prošly vizuální 

kontrolou provedenou operátory jednotlivých lisů, kteří následně díly zabalili do interního 

balení a uskladnili na mezisklad, kde díly čekaly na uvolnění kapacit pokovovací stanice. Ve 

chvíli, kdy kapacity pokovovací stanice umožňovaly pokračování v procesu dílů, byly díly 

převezeny k pokovovací stanici, kde byly navěšeny na speciální tyče a ty dále na tzv. planety, 

které můžete vidět na obrázku číslo dvacet dva. Pokovovací stanice disponuje dvěma 

komorami, jedna komora, v které probíhá proces pokovování, a druhá, v které je možné si díly 

dopředu nachystat. 

 

 

Obr. 21) Komora pokovovací stanice s prázdnou planetou 

 

Tato situace byla ovšem z pohledu kvality výrobku, nadbytečného manipulování, časových 

ztrát a dalších úskalí velice nepříznivá. Cílem simulace bylo navrhnout linku tak, aby  
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nedocházelo k zbytečné manipulaci s dílem a pokud možno zkrátit mezičasy čekání. Dalším 

cílem simulace, kromě optimalizace procesu, bylo také využití této simulace k plánování 

výroby. 

 

K dispozici byl tedy lay-out pracoviště, počet operátorů, výrobní takt jednotlivých lisovacích 

strojů, počet cavit a další informace v závislosti na aktuálně vyráběném díle. Veškeré vstupní 

informace potřebné k vytvoření simulace byly poskytnuty pracovníky předvýroby, kteří 

za daný úsek zodpovídali.  

 

Vstupní údaje nutné k vytvoření simulace: 

Takt lisovacího stroje [s] 

Počet cavit [ks] 

Délka trvání vizuální inspekce [s] 

Kapacita dopravníku [ks] 

Počet kusů, který se zakládá na tyč [ks] 

Počet tyčí, které se vejdou na vozík [ks] 

Délka trvání založení tyče na vozík [s] 

Kapacita vozíku [ks] 

Délka trvání finálního balení [s] 

Zda dochází k následujícímu kroku pokovení 

 

Seznam těchto informací je nutný ke každému typu výrobku, který se bude v této části 

předvýroby vyrábět. Po předání potřebných informací může dojít k započetí tvorby 

samotného simulačního modelu v programu FlexSim. 

 

 

Obr. 22) Tabulka s informacemi pro tvorbu simulace 
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9 SIMULAČNÍ MODEL  

 

Jedná se o účelnou a často radikální abstrakci reálného systému, kterou lze použít 

k zodpovězení otázek nebo řešení problémů. Simulační model obsahuje pouze ty prvky 

z reálného systému, které jsou potřebné k zodpovězení předem stanovených otázek nebo 

problému, který je zapotřebí řešit.  

 

Běžné využití simulačních modelů 

 Zlepšit využití strojních a jiných zařízení 

 Redukovat čekací doby a velikosti front 

 Efektivně přidělit zdroje 

 Eliminovat problémy s nedostatečnými zásobami 

 Minimalizovat negativní vliv poruch, které přeruší výrobu 

 Studovat investiční alternativy 

 Určit časové průtoky dílů 

 Studovat plány vedoucí ke snížení nákladů 

 Určit optimální velikosti dávek a jejich načasování 

 Řešit problémy spojené s manipulací materiálu 

 Sledovat efekt načasování změny nástrojů 

 Trénovat operátory v celkovém chování a výkonnosti související s jejich náplní práce 

 Předvést nový design nástrojů a jejich schopnosti 

 Řídit každodenní operační rozhodování 

 Kontrolovat kvalitu výstupních produktů 

 

Simulační model je schopný generovat důležitá výstupní data, to ovšem v závislosti na dobře 

známých a pravdivých vstupních datech, jak můžete vidět na obrázku číslo dvacet.  
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Obr. 23) Schéma vstupů a výstupů z simulačního modelu 

 

Z pohledu programu, který je pro tuto diplomovou práci využit, se pohlíží na simulační model 

jako na systém složený z front, zpracování a transportu. 

 Fronty se přirozeně vytvářejí v modelu v případě, že rychlost příchozího materiálu 

převyšuje proud rychlosti zpracování 

 Zpracování se dá jednoduše popsat jako nucený časový úsek, který musí zpracovávaný 

prvek strávit na daném objektu 

 Transport představuje fyzický pohyb daného prvku z výchozího zdroje či objektu na 

následující objekt  

 

Simulační software, s kterým se v této diplomové práci pracuje, disponuje dvěma typy 

modulů: 

 

 3D model 

 Process Flow 

 

Tyto jednotlivé typy modelů budou popsány v následujících kapitolách. 

 

Následující odstavce jsou zaměřeny na seznámení s pojmy, které se využívají při tvorbě 

simulačního modelu. 

 

Flowitem 

Tento pojem představuje v 3D simulačním modelu náš reálný výrobek, který prochází 

procesem výroby. 



 

53 

 

 

Token 

Token má stejný význam jako pojem flowitem jen se využívá při tvorbě simulačního 

modelu za použití Process Flow. 

 

Knihovna (Library) 

Seznam standartních objektů, které mají být využity při vytváření modelu. Uživatel si 

tyto objekty má v rámci dalšího nastavení možnost přizpůsobit dle konkrétní potřeby 

modelu. 

Existují dvě rozdílné knihovny v závislosti na tom, zda model zpracováváme 

v Process Flow nebo 3D. 

Základní typy objektů, které můžeme v knihovně pro 3D model naleznout, jsou: 

 Fixed Resources - objekty, které posílají a přijímají flowitems 

 Task Executers – mobilní zdroje, které mají provádět přiřazené úkoly 

(operátoři, manipulanti, …) 

Některé základní typy objektů v knihovně pro Process Flow jsou odlišně 

pojmenovány. 

 

Rychlé vlastnosti (Quick properties) 

Tento panel nalezneme v pravé části pracovního okna, umožňuje upravovat některé 

běžně používané vlastnosti aktuálně označeného objektu nebo aktivity. 
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10 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METOD 

SIMULACE 

 

Jak již bylo zmíněno v předcházejících odstavcích, pro tvorbu simulačních modelů se využívá 

ve firmě HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. program FlexSim, proto bude i v této 

diplomové práci ke zpracování simulace využit tento program. 

 

Software FlexSim disponuje dvěma moduly, v kterých je možné tvořit simulační modely. 

Jedná se modul nazývaný Proces Flow a 3D model. V této kapitole se zaměříme na popsání 

jednotlivých modulů a následně na zhodnocení jejich výhod a nevýhod  

 

10.1  Process Flow 

 

Složitost simulací si obvykle vyžaduje různé úrovně logiky, které jsou schopny detailně 

popsat fyzické prostředí simulace. K těmto komplexním simulacím se využívá kódovací 

jazyk. Process Flow modul umožňuje tvorbu těchto simulací všem uživatelům i těm bez 

hlubších znalostí programování. 

 

Cílem Process Flow je zpřístupnit ovládání komplexní logiky, využít všech známých 

vývojových diagramů, které by byly schopny tuto logiku řídit bez nutnosti využití 

programovacích jazyků. Tím se ušetří čas, který by bylo nutné strávit programováním takové 

logiky, a hodiny, které by byly potřeba investovat do školení. 

 

Ve chvíli, kdy se rozhodneme pro tvorbu simulace v Process Flow, zvolíme v hlavním panelu 

nabídky tento modul. Po zvolení této varianty se nám v levé části obrazovky zobrazí knihovna 

s příkazy, které využijeme pro tvorbu logiky simulace. Tyto příkazy jednoduše přetahujeme 

z knihovny do pole, které je určené pro tvorbu Process Flow. Jednotlivé příkazy můžeme 

propojit či spojit v jednotlivé celky. V okamžiku, kdy je příkaz umístěn v poli a označen, 

zobrazí se v pravé části obrazovky panel Quick Properties, kde jsme schopni sledovat a měnit 

vstupní údaje. Příklad takového pracovního okna je zobrazen na obrázku číslo dvacet čtyři. 

 

Základním objektem Process Flow je tzv. token, který představuje tok elementů simulací, 

sleduje logiku simulace. Při jeho vytvoření je mu přiřazeno ID číslo, díky kterému jsme 

schopni ho sledovat a identifikovat. Jednotlivým tokenům mohou být přiřazeny jména, či je 

lze vizuálně rozlišit v případě, že je to vhodné pro znázornění toku viz obrázek číslo dvacet 

tři, kde jednotlivé druhy tokenů znázorňují rozdílně zbarvené tvary v příkaze Delay. Jednou  
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z funkcí tokenů je také to, že jsou schopné přenášet data, která se pak mohou používat v celé 

logice simulace. 

 

 

Obr. 24) Pracovní okno Process Flow 

 

Pro názornější vizualizaci se dá celá logika, kterou skrývá Process Flow přenést do 3D 

modelu. Je nutné ovšem vložit jednotlivé objekty, které budou danou výrobní linku 

znázorňovat do pole určeného pro 3D model. Po vložení objektů, které najdeme v knihovně, 

která se nachází v levé části obrazovky v případě, kdy jsme přepnuti v modelu 3D. Tato oblast 

se nachází pod záložkou Model na obrázku číslo dvacet čtyři. 

 

Použité příkazy při tvorbě vizualizace  

Níže jsou uvedeny základní příkazy, které jsou v rámci praktické části užívány k tvorbě 

vizualizace v daném SW prostředí.  

 

Inter-Arrival Source 

První ze zmíněných objektů Inter-Arrival Source vytváří nové tokeny podle zadaného 

časového intervalu. Takovýmto intervalem může být číslo, například každých šedesát sekund 

vytvoří nový token, ale také se může jednat o statistickou distribuci pro náhodný výpočet 

doby mezi příchodem nového tokenu. Ve chvíli, kdy je token vytvořen, je uvolněn k další 

činnosti. 
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Assign Labels 

Připsání štítku neboli labelu vytváří či upravuje popisky na různých objektech. Labely lze 

využít k ukládání důležitých dat o objektech.  

 

Create Object 

Při použití příkazu Create Object se v 3D modelu simulace vytvoří jeden nebo více objektů.  

 

Custom Code 

V rámci Cuctom Code jde vytvářet vlastní chování modelu. K tomu je ovšem nutné mít 

znalosti kódovacích jazyků, konkrétně se jedná o jazyk FlexScript. Příkaz funguje 

následovně: po vstupu tokenu do části Custom Code token vyhodnotí předepsaný kód 

uživatelem a okamžitě se uvolní k další činnosti. 

 

Resource 

Příkaz tohoto druhu plní funkci sdíleného zdroje s omezenou nabídkou a dalšími 2 příkazy, 

které jsou nutné k získání a uvolnění zdroje. Příklad využití těchto příkazů může být 

následující, tři výrobní stanice mohou sdílet jeden nástroj. Tento nástroj je zastupován právě 

příkazem Resource. Když některá ze stanic použije tento nástroj, dojde k tomu, že stanice 

získá náš zdroj. Ve chvíli, kdy stanice vlastní zdroj, není možné, aby získala další zdroj. Tento 

příkaz má velké využití při modelování časových omezení, kde více tokenů potřebuje 

omezené množství našich zdrojů. 

 

Acquire Resource 

Slouží k získání zdroje, jak bylo zmíněno v příkazu Resource. 

 

Release Resource 

Je opakem příkazu Acquire Resource, má na starosti tedy uvolnění zdroje. 

 

Load 

Využíváme příkazu Load ve spojitosti, kdy potřebujeme vykonat určitý úkol operátorem nebo 

transportem v modelu 3D. Pro lepší představu jednoduchou aplikací může být operátor, který 

je na základě tohoto příkazu přivolán k flowitemu, který si naloží, aby byl schopen ho 

přemístit do definovaného cíle. 

 

Delay 

Ve chvíli, kdy má operátor či transportér, nebo-li obecně executer naložen flowitem, slouží 

tento příkaz k zpoždění probíhajícího úkolu v simulačním modelu. Představit si to můžeme 

v praxi jednoduše, simulujeme tím okamžik, kdy executer provádí nějaký úkon s flowitemem  
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jako je čištění stroje, montáž výrobku a podobně. Vyložen může být flowitem executerem na 

procesoru či frontě umístěné v 3D modelu. 

 

Unload 

Posledním krokem spojeným s předchozími dvěma příkazy je uvolnění flowitemu. Dochází 

k němu jako poslednímu po naložení a vykonání daného úkolu, je totiž zapotřebí flowitem 

také někde v 3D modelu uvolnit k dalším procesům. K tomu máme příkaz Unload.  

 

Delay 

Příkaz Delay neboli zpoždění má jasný cíl, a to držet token po určitou dobu. Lze použít pevně 

stanovený čas, nebo se může čas zpoždění dynamicky měnit na základě hodnoty labelu, který 

je přiřazen danému tokenu, či můžeme tento časový úsek korigovat pomocí statistické 

distribuce. 

 

Batch 

Příkaz Batch má za následek shromažďování tokenů v jednom místě, dokud nedosáhnou 

požadovaného počtu. Po vytvoření požadované skupiny tokenů je dávka propuštěna k dalším 

činnostem.  

Jedná se o podobný princip, který zastává v 3D modelu objekt Combiner a Separator. Jelikož 

díky tomuto příkazu jsme schopni shromažďovat i oddělovat tokeny. 

 

 

 

Obr. 25) Knihovna pro vytváření Process Flow 
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Move object 

Pomocí příkazu Move Object jsme schopni přesunout objekt či více objektů z jednoho místa 

na druhé v 3D modelu. K přesunu dochází okamžitě, ve chvíli, kdy je objekt přesunut se 

okamžitě objeví na novém definovaném místě.  

 

Sink 

Funkcí Sink je zničit tokeny a veškerá data na nich uložená.  

 

 

10.2  3D model 

 

V případě, že se rozhodneme pro tvorbu simulace v 3D, začínáme vložením 3D objektů 

z knihovny do našeho pole Model. Objekty nalezneme v levé části obrazovky v knihovně.   

Dle logiky, kterou se má simulace řídit, je zapotřebí propojit jednotlivé objekty. Vlastnosti, 

které zabezpečují funkčnost a reálnost simulace, lze nastavit v pravé části obrazovky v oblasti 

Quick properties, anebo více do detailů můžeme jít ve vlastnostech jednotlivých objektů. Do 

vlastností se dostaneme dvojklikem na daný objekt, zde lze změnit funkční vlastnosti, ale také 

obecné vlastnosti například vizuální stránku objektu. 

 

Základní popis použitých objektů 

 

Source 

Objekt Source se používá pro vytvoření položek průtoku neboli flowitemů, které procházejí 

modelem. Každý zdroj vytvoří jeden typ flowitemu, kterému se dají dále přiřadit vlastnosti 

jako například popisky nebo barva. Zdroj dokáže vytvářet flowitemy podle zadané příchozí 

rychlosti, která je většinou udána jako časová sekvence například každých 60 sekund vznikne 

nový flowitem. Pro definování časové sekvence může být opět využito statistických 

distribučních funkcí.  

Vytvořené položky objektem source se hned po vytvoření uvolní. 
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Processor 

Procesor se v simulaci používá ke zpracování flowitemů. Zjednodušeně by se dalo říci, že jde 

o nucené časové zpoždění flowitemu, která představuje určité jeho zpracování. Tento celkový 

čas lze rozdělit v rámci procesoru na čas nastavení a čas procesu. Procesor je schopen v daný 

okamžik zpracovávat i několik flowitemů najednou. Důležitou schopností procesoru je také 

možnost přivolat si k vykonání úkolu operátora. 

 

 

Obr. 26) Procesor 

 

Conveyor 

Tento objekt simuluje přímé či zakřivené dopravníky, které jsou v reálném systému 

zastoupeny dopravními nebo válečkovými dopravníky. 

 

 

Obr. 27) Dopravník  

 

Queue 

Objekt Queue neboli fronta v českém jazyce, slouží k uložení flowitemů, pokud je následující 

proces není schopen v daný moment přijmout. Základní přednastavený princip chování fronty 

je následující. První z fronty odchází flowitem první v řadě, tím je na mysli ten, který čekal na 

následující proces nejdelší dobu. Můžeme říci, že sleduje logiku metody FIFO (First in, first 

out). Je ovšem možné tuto logiku změnit a nastavit například systém LIFO (Last in, first out) 

a jiné varianty dle potřeby. Jednou ze základních věcí, které můžeme na objektu nastavit je 

maximální objem fronty. 
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Combiner 

Objektu Combiner využíváme ve chvíli, kdy je vyžadováno seskupení více flowitemů 

procházejících modelem. Je možné položky spojit či zabalit dohromady tak, aby později 

mohli být zase odděleny. Celý proces funguje následovně, uživatel určí požadované množství 

flowitemů, které se zde mají nashromáždit. Combiner přijme první flowitem a teprve poté, co 

se naplní požadované množství stanovené uživatelem se spustí procesní čas, který je 

k vykonání operace stanovený. Combiner také disponuje funkcí přivolání operátora, který je 

zapotřebí k vykonání úkolu, tak jako bylo zmíněno u objektu Processor.  

 

 

Obr. 28) Combiner 

 

Separator 

Opakem objektu Combiner je právě objekt Separator, jek již je pochopitelné z názvu jedná se 

o objekt, který se používá k oddělení flowitemů na několik částí.  To lze provést tzv. 

vybalením flowitemu v případě, že byl zabalen objektem Combiner, anebo vytvořením více 

kopií původního flowitemu. K rozbalení dochází až po skončení procesního času. I tento 

objekt má mezi svými nastavitelnými vlastnostmi možnost zavolat si k vykonání úkolu 

operátora. 

 

 

Obr. 29) Separator 

 

Operator 

Operátory je nutné propojit s objekty, které je budou v modelu přivolávat. Objekt volá 

operátora ve chvíli, kdy je zapotřebí, aby byl přítomen při nastavování, zpracovávání nebo 

opravě. Operátor zůstane s objektem do té doby, dokud není propuštěn. Po propuštění je  
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připraven začít pracovat s dalším objektem, který si ho přivolá. Operátoři mohou být použiti 

také při přenášení flowitemu z jednoho objektu na jiný.  

 

BasicFR 

Jedná se o tzv. pevný zdroj, který je vhodný k přizpůsobení objektu dle požadavků uživatele. 

Takže vývojáři knihoven, jsou schopni si tento objekt nadefinovat funkčně i vizuálně dle 

požadavků simulace.  

 

Sink 

Jako stejnojmenný objekt používaný v Process Flow má za úkol tento objekt zničit příchozí 

flowitemy, které jsou v modelu dokončeny. V případě, že je zapotřebí sbírat data na nich 

uložená je vhodné, aby k tomu došlo před tím, než flowitem dorazí do objektu Sink.  

 

 

10.3  Zhodnocení metod simulace 

 

I přes to, že cílem Process Flow bylo umožnit práci se simulačním softwarem i pro 

příležitostné uživatele nebo uživatele, kteří nedisponují znalostí programování. Došla jsem při 

tvorbě simulace do situací, kdy jsem nebyla schopna požadovanou situaci nasimulovat, anebo 

byla její tvorba mnohem náročnější, než by tomu bylo při použití 3D modelu. Nemluvě o tom, 

že vývojový diagram, který je vytvořen, je po té nutné propojit s objekty ve 3D modelu, což 

přináší další časové zdržení. 

Z mého pohledu je Process Flow vhodné při simulacích menších, a ne tak komplexních 

podsystémů. Velkou výhodou tohoto modulu je ovšem jeho přehlednost, díky vývojovému 

diagramu, lze velmi jednoduše sledovat celou logiku simulace. 

 

Jak již bylo zmíněno nevýhodou při tvorbě simulace ve 3D modelu, je nutná hlubší znalost 

programovacího jazyku Flexscript. A také z mého pohledu její nepřehlednost ve chvíli, kdy 

nejste tvůrcem simulačního modelu. Provádět v takovém modelu změny, či s ním nějak dále 

pracovat s nulovým vysvětlením souvislostí může nabývat zbytečné složitosti. 

Jako plus hodnotím možnost tvorby vlastní interní knihovny, kde se dají předvytvořit objekty 

dle našich opakovaných potřeb, které dokáží při tvorbě další simulace výrazně ušetřit čas. 

Simulace tvořené v 3D modelu velmi přesně kopírují reálnou situaci. Z praxe se dá říci, že 

výsledky po zrealizování dané varianty se liší v počtech kusů, což je při tak velkých objemech 

výroby velmi dobrý výsledek. 

 

Proto budou uvedené varianty optimalizace pro tuto diplomovou práci zpracovány ve 3D 

modelu. A dále porovnány v následující kapitole. 
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11 NÁVRH INOVACE 

V této kapitole budou popsány a porovnány 2 možné varianty optimalizace, v návaznosti na 

jejich výsledcích bude dále u vybrané varianty vypracováno technicko - ekonomické 

zhodnocení a analýza rizik. 

 

V případě obou simulačních modelů vycházíme ze stejných vstupních informací. Simulujeme 

výrobu pro 4 různé pokovované plastové díly, každý jednotlivý díl má specificky 

nadefinovaný svůj průběh procesu. Tyto informace jsou zapsány ve vstupní tabulce pro 

simulační model. Jejich zdrojem byly MTM analýzy, zkušenosti z předchozích výrob, 

technické návody k využitým strojním zařízením, atd.. Přepsáním hodnot této tabulky se 

automaticky aktualizuje celá simulace dle zadaných vstupních dat.  

 

Označení MTM analýza vychází z anglického názvu Methods Time Measurement. Jedná se o 

postup, který je schopen analyzovat manuální činnost nebo jiné základní pohyby a přiřazuje 

každému pohybu předdefinovanou délku trvání, která je závislá na druhu pohybu a okolních 

podmínkách.  

 

Hodnoty, které jsou využity pro tuto diplomovou práci, jsou vypsány v tabulce číslo dva. Kde 

v prvním sloupci je vždy uvedeno, o jakou hodnotu se jedná, v závorce je potom zkratka, pod 

kterou jsou tyto hodnoty uvedeny v 3D modelu a také je zde zapsána jednotka pro dané 

hodnoty.  

 

Výstupy, které budeme porovnávat, jsou vždy hodnotami, které odpovídají jedné osmi 

hodinové směně. 

 

Jak bylo popsáno v kapitole číslo osm, jedná se o simulaci části předvýroby, kde dochází 

k vstřikování plastů a následnému pokovování těchto dílů. Cílem bylo zamezit zbytečnému 

manipulování s dílem a především zkrátit časy čekání dílů na meziskladě na minimum. Proto 

jsem navrhla následující možnosti. 

 

V obou variantách, které zde budou rozebrány, jsem se tedy rozhodla přeskočit úplně krok, 

kdy se díly dostávají na mezisklad. Výchozí představa je taková, že díly po vylisování budou 

směřovat rovnou na pokovovací stanici. Jakým způsobem a zda to bude objemově možné, 

nám pomohla odpovědět simulace. 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

Tab 2)  Vstupní informace pro simulační model 

 

 
Číslo dílu (Part number) 

1111 2222 3333 4444 

Čas lisování (Molding time)  [s] 47 44 44 46 

Počet cavit (Cavity)  [ks] 1 1 1 1 

Vizuální kontrola (Visual Inspection) [s] 19 15 19 15 

Manipulace (Manipulation) [s] 0 0 0 0 

Kapacita dopravníku (Capacity of Conveyor) [ks] 10 10 10 10 

Počet kusů dílu na tyči (ks/tyc)  [ks] 3 3 3 3 

Počet kusů tyčí na vozíku (ks tyc/vozík)  [ks] 15 12 20 12 

Čas pro vložení tyče na planetu (cas/tyc/planeta) [s] 3 3 3 3 

Počet kusů tyčí na planetě (ks tyc/planeta) [ks] 20 20 20 20 

Čas vizuální kontroly a finálního balení (finalni 

baleni) 

[s] 
30 40 40 30 

Arzuffi Y/N  0 0 0 0 
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11.1  Popis první varianty 

Na obrázku číslo třicet je vidět lay-out výroby, který odpovídá reálným rozměrům prostoru, 

v kterém se linka nachází. Jsou zde vidět vstřikovací lisy, operátoři i pokovovací stanice. 

 

 

Obr. 30) Lay-out výrobní linky pro první verzi 

 

V prvním případě je proces výroby pokovovaných plastových dílů následující. Vstřikovací lis 

produkuje díly v určitém časovém taktu, který je jednou ze vstupních hodnot. Tyto díly jsou 

potom odkládány robotem na dopravní pás, jehož nastavený obsah dílů je opět vstupní 

hodnotou pro simulaci. Ke každému lisu je přiřazen jeden dopravní pás a jeden operátor. 

Operátoři odebírají díly z dopravního pásu a provádí na nich vizuální kontrolu, v případě, že 

je díl v pořádku, dochází k jeho umístění na tzv. tyče. Tyto tyče jsou specifické pro dané 

druhy výrobků. A mají kapacitu, která je opět vstupem pro simulaci. Ve chvíli, kdy je tyč 

plná, operátor ji umístí na přistavený vozík. A pokračuje v operacích znovu, doku nenaplní 

kapacitu vozíku.  
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Po naplnění vozíku přichází manipulant, který má na starosti chod pokovovací stanice. 

Odváží plný vozík, na stanovené místo u pokovovací stanice. Zde zakládá tyče na planety a 

plní jimi jednu z komor, která aktuálně není v provozu. Po zaplnění kapacity pokovovací 

stanice dochází k uzavření komory a procesu pokovování. V mezi čase, který manipulant má, 

může zaplnit druhou komoru nebo si přivést další plně naložené vozíky. 

 

Po ukončení procesu pokovování, umístí manipulant tyče z planet na prázdný vozík a ten 

odváží zpět k lisům, kde operátoři provádí vizuální kontrolu pokovovaných dílů a jejich 

finální balení. Též se jedná o vstupní hodnotu simulace. 

 

Pro zhodnocení této varianty nás nejvíce zajímalo vytížení operátorů a strojů, které je 

přehledně znázorněno na následujících grafech číslo jedna a dva 

  

Graf číslo 1 – Vytížení strojů (Machine utilization) varianta 1 

 

 

 

Na grafu číslo jedna je vidět vytížení vstřikovacích lisů a pokovovací stanice. Zelená barva 

značí procentuální podíl z osmi hodinové směny, kdy byl stroj v aktivním provozu. Jak je 

možné vidět z grafu jedná se o hodnoty mezi osmdesáti pěti až devadesáti pěti procenty pro 

vstřikovací lisy. Nižší hranice nabývá lis číslo jedna, na kterém se vyrábí více různých dílů 

během jedné směny a je tak nutné počítat i s výměnou formy. To značí černě zbarvená část 

grafu. 

 

Vytížení pokovovací stanice se pohybuje okolo dvaceti pěti procent, kdy je stroj v provozu. 

Výraznou část zabírá oranžová barva, která značí procentuální čas z osmi hodinové směny, 

kdy se čeká na díly pro zaplnění pokovovací komory. 
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Graf číslo 2 – Vytížení operátorů (Operators) varianta 1 

 

 

 

Z druhého grafu je hned na první pohled vidět, že vytížení operátorů se pohybuje okolo 

osmdesáti sedmi procent, toto vytížení obsahuje čas, kdy operátor pracuje na úkolu 

znázorněno fialovou barvou, dále růžovou je znázorněn čas, kdy se přemísťuje z místa 

jednoho úkolu na druhé bez toho, aby nesl díl. Béžová barva potom značí opak, a to čas, kdy 

se přemísťuje s dílem. Z grafu máme možnost vidět, že manipulant zodpovědný za 

pokovovací stanice, je vytížen pouze na dvacet procent. 

 

Přesné hodnoty procent budou zmíněny v kapitole porovnání variant číslo 11.3. 

 

11.2   Popis druhé varianty 

V případě druhé varianty zůstává stejný lay-out výrobní linky jako je na obrázku číslo třicet, 

a to z důvodů, že by jeho změna v praxi stejně v prostorech určených pro tuto výrobní linku 

nebyla možná.  

Změna ale nastává v počtu operátorů a jejich změně pracovní náplně. Vstřikovací lisy dva a 

tři obsluhuje pouze jeden operátor, stejná situace nastává pro lisy čtyři a pět. Dva operátoři 

tedy obsluhují čtyři lisy, kde provádějí střídavě vizuální kontrolu na dílech z obou lisů a dále 

je umísťují na tyče, které po naplnění putují na vozík. Tento proces, kdy operátor pracuje na 

více stanovištích, se nazývá tzv. multi handling. 

Za naplněný vozík opět přebírá odpovědnost manipulant, který ho dopraví v pokovovací 

stanici a naplňuje ji stejně, jak bylo popsáno ve variantě jedna. Pouze ve chvíli, kdy je proces 

pokovování hotov, nepřeváží díly zpět k lisům, ale vzhledem k zjištěnému nevytížení z první 

varianty provádí vizuální kontrolu a finální balení hned u pokovovací stanice. Vizuální 

kontrolou je zde myšleno prohlednutí dílu především v problémových oblastech, neprovádí se 

zde žádné měření lakované vrstvy či jiné časově náročnější úkony. 

 

 

 

 



 

68 

 

 

Výsledky této změny jsou vidět na grafech číslo tři a čtyři. 

 

Graf číslo 3 – Vytížení strojů (Machine utilization) varianta 2  

 

 

 

Na grafu číslo tři je jasně vidět, že ve chvíli, kdy operátoři nemusí provádět vizuální kontrolu 

po pokovování a s tím spojené finální balení, jsou schopni obsluhovat dva lisy naráz a to tak, 

že lisy vyrábí na sto procent. Jinak tomu je v případě lisu číslo jedna, kde dochází opět 

k výměně formy během osmi hodinové směny.  

 

Vytížení pokovovací stanice zůstává podobné, pouze se mění podíl času, kdy je pokovka 

v provozu a kdy pouze čeká na její zaplnění. 

 

Graf číslo 4 –  Vytížení operátorů (Operators) varianta 2 

 

 

 

Přesto, že byl snížen počet operátorů nedochází k jejich výraznému vytížení právě spíše 

naopak. Vytížení operátorů dva a tři, kteří obsluhují dva vstřikovací lisy se pohybuje okolo 

osmdesáti procent.  
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Operátor číslo jedna, který obsluhuje pouze jeden lis má vytížení pouhých třicet šest procent. 

Díky vyššímu tlaku ze strany lisů dochází ovšem dochází k navýšení vytížení manipulanta 

z dvaceti jedna procent téměř na dvacet osm procent. Což značí, že pořád disponuje 

dostatečnou časovou kapacitou k tomu, aby mohl provádět také vizuální kontrolu 

pokovovaných dílů a jejich finální balení, která, jak již bylo zmíněno, spočívá pouze ve 

vizuální kontrole pohledových stran. Neprovádí se zde žádné měření lakované vrstvy či jiné 

časově náročnější úkony. 

 

Pokud bychom chtěli navýšit také vytížení operátora číslo jedna, navrhovala bych, aby se 

podílel s manipulantem na vizuální kontrole pokovovaných dílů a jejich finálním balení. 

Druhou možností, která by výrazně zvedla produkci celé výrobní linky, by bylo přidat do 

tohoto systému ještě jeden vstřikovací lis. Tak, aby i operátor číslo jedna mohl pracovat na 

dvou lisech zaráz. Tato inovace by se ale neobešla bez vstupních nákladů v podobě nákupu 

vstřikovacího lisu, ke kterým by bylo zapotřebí vyčíslit návratnost investice. Tato varianta 

není řešena v diplomové práci, a to z důvodu nedostatečného prostoru v okolí stávající linky.  

 

11.3  Porovnání variant 

Pro jednodušší porovnání jsou hodnoty z grafů vypsány do tabulky číslo tři a čtyři.  

 

Tabulka číslo tři je zaměřena na produkci dílů na jednotlivých lisech, počet operátorů nutných 

k obsluze strojů a následně na výsledné objemy pokovovaných dílů. 

 

Tab 3)  Objemy vyrobených dílů 

 

 Varianta 1 Varianta 2 

Počet vyrobených dílů na lise 1 547 589 

Počet vyrobených dílů na lise 2 583 626 

Počet vyrobených dílů na lise 3 594 654 

Počet vyrobených dílů na lise 4 633 654 

Počet vyrobených dílů na lise 5 561 612 

Počet operátorů 5 3 

Počet pokovovaných díl 405+434+368+417+426 

= 2050 

508+490+535+554+517 

= 2604 

 

Z tabulky číslo tři je viditelné, že v případě varianty dva je výrobní linka schopná vyrobit až o 

pět set dílů více za osmi hodinovou směnu. Při tom k tomu stačí o dva operátory méně než ve 

variantě číslo jedna.  
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Tento výsledek je způsoben změnou ve výrobní procesu, kdy operátoři u lisů neprovádí 

vizuální kontrolu pokovovaných dílů a jejich finální balení. Tím nezpomalují takt 

vstřikovacích lisů. Je ovšem zapotřebí brát ohled na monotónnost práce, která může vést 

k riziku vyšší zmetkovitosti. 

 

Tab 4)  Vytížení operátorů a strojů 

 

 Varianta 1 Varianta 2  

Operátor 1 83,1 % + 3,4 + 0,7 % 35,5 % 

Operátor 2  81,7 % + 2,8 + 1,2 % 75,7 % + 3,6 + 2,9 % 

Operátor 3  84,7 % + 1,4 + 1 % 74,4 % + 3,4 + 3,1 % 

Operátor 4  82,2 % + 1,5 + 0,9 % - 

Operátor 5 86 % + 1,2 + 0,8 % - 

Vstřikovací lis 1 87, 4 % + 6,3 % 93,8 % + 6,2 % 

Vstřikovací lis 2 93,2 % 100 % 

Vstřikovací lis 3 90,8 % 100 % 

Vstřikovací lis 4 96,7 % 100 % 

Vstřikovací lis 5 91,6 % 100 % 

Pokovovací stanice 26,4 % + 66,6 % 30,6 % + 62,2 % 

   

 

I přes změnu počtu operátorů nedochází k navýšení vytížení operátorů, jak ukazuje tabulka 

číslo čtyři. Naopak operátoři, kteří obsluhují dva lisy, se pohybují s hodnotami vytížení okolo 

osmdesáti procent. K žádoucímu vytížení došlo u vstřikovacích lisů, tomu vděčíme za 

zvýšené objemy produkce.  

 

Návrhem, který vychází z těch to výsledků, je tedy zavést do provozu variantu číslo dva. A to 

hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je zvýšení produkce celé výrobní linky, která se díky 

této změně navýší téměř o dvacet pět procent. A zároveň jsme schopni snížit výdaje na 

obsluhu linky, jelikož pro variantu dva jsou zapotřebí pouze tři operátoři místo pěti. Tento 

fakt v dnešní době je velice oceněn, a to nejen skrz finanční hledisko, ale také z důvodu, že se 

v dnešní době potýkají výrobní firmy s nedostačující pracovní silou. 

 

Proto bude pro další analýzy diplomové práce zpracována varianta číslo dva. 
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12 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH 

VARIANT INOVACE 

 

Při výběru nového zařízení, výrobku, obecně technického objektu či varianty provedení 

projektu, stojíme před otázkou, který z nabízených zvolit ze široké nabídky. K tomuto 

problému lze přistupovat buď subjektivně nebo pomocí využití systematických a racionálních 

metod práce využívající objektivizující matematický aparát. Pro náš případ je vhodné se řídit 

druhou metodou, kdy za využití metod systémového přístupu můžeme paralelně srovnávat 

například několik nabídkových projektů na dodávku výrobku (stroje, zařízení apod.), nebo 

provádět výběr z množství několika variantních řešení (například projekty). [19] 

Cílem hodnocení projektů je souhrnně vyjádřit technickou úroveň (dále je TE) jednotlivých 

návrhů a určit pořadí jejich výhodnosti. Porovnání technické úrovně technických objektů 

(nejen výrobků, ale i technologických procesů, racionalizačních návrhů hodnotové analýzy 

ap.) je obtížné proto, že technická úroveň je popisována soustavou technických parametrů, 

o různých jednotkách. Problém přímé nesčitatelnosti hodnot parametrů se musí řešit různými 

způsoby agregace těchto hodnot tak, aby bylo možné vyjádřit technickou úroveň jedinou 

hodnotou. K tomuto účelu bylo vypracováno několik postupů souhrnně označovaných jako 

metody multikriteriálního hodnocení. [19] 

Nejužívanější metody multikriteriálního hodnocení jsou: 

 bazická bodovací metoda 

 metoda pořadí 

 metoda PATTERN 

 

Pro tuto diplomovou práci byla doporučena po konzultaci s vedoucí diplomové práce bazická 

bodovací metoda  

 

Bazická bodovací metoda 

 

Protože se obvykle předkládané varianty posuzují na základě většího počtu různých kritérií 

patří tato metoda mezi metody multikriteriálního hodnocení. Hodnocená hlediska jsou 

vyčíslitelná, a to významně zjednodušuje proces hodnocení. Použitím bazické bodovací 

metody se porovnává hodnocená varianta se tzv. vzorovým řešením – bází. [19] 

 

Hodnocení konkrétní varianty probíhá jak po stránce technické (označení τ), tak i po 

ekonomické (označení ξ). Technická i ekonomická hodnota varianty se posléze umisťuje do 

roviny hodnotícího diagramu (ξ = f(τ)), kde je její výhodnost patrná ze vztahu k jiným, rovněž 

zaneseným variantám.  
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Stručnou podstatu metody a postup při aplikaci lze uvést v následujících bodech: 

 nejprve je třeba provést reprezentativní výběr parametrů (vlastností). Je třeba 

vyloučit vzájemně závislé parametry. Jejich počet by měl být omezen na 

podstatné a spolehlivě zjistitelné 

 stanoví se bodovací stupnice, která hodnotí buď kvalitativní, nebo kvantitativní 

hodnoty parametrů 

 určí se významnost (váha) parametrů 

 provede se hodnocení 

 

Technická hodnota τ 

A) Při identifikaci varianty se hodí celá řada faktorů, parametrů a vlastností, které 

označíme jako T1, T2, ….,Tn, tj. T (1,……, n) 

 kde: n = maximální počet faktorů, parametrů, vlastností 

 n = obvykle (1-100) 

 

B) Hodnotu každého faktoru, parametru a technické vlastnosti vyjádříme pomocí 

třídníku t1, t2 ….., tj se stanovenou (zvolenou) stupnicí, tj. : t (1,.....,j)  

kde: t1 = maximální hodnota faktoru, parametru, vlastnosti tj = maximální 

hodnota s kvantifikací a se slovním hodnocením: t1 = 0 = nevyhovující (min) 

 

         t2 = 1 = velmi slabé 

t3 = 2 = vyhovující 

t4 = 3 = dobré 

t5 = 4 = velmi dobré 

t6 = 5 = výborné (tj. vzorové, ideální, 100%), (max.) 

 

Doporučený rozsah stupnice třídníku: t (1, 6) nebo t (1, 10) atd. I když je 

hodnocení faktorů subjektivní je však podloženo objektivně zjistitelnými 

parametry a vlastnostmi. 

 

C) Hodnocený faktor, parametr, vlastnost lze vyjádřit i procentuálně: 

 

 

(1)  

D) Relativní technická hodnota n-tého faktoru, parametru, vlastnosti je pak: 

 
 

(2)  

E) Význam (váhu) jednotlivých faktorů, parametrů vlastností pak dle důležitosti 

rozlišíme koeficienty gn (≤1), tedy: 

 
 

(3)  
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F) Technický stav hodnocené varianty dle a různých hledisek je pak: 

 
 

(4)  

 

 

 
 

G) Konečná technická hodnota varianty je pak vyjádřena: 

 

 

(5)  

kde: gj = koeficient rozlišující významnost hodnocených faktorů, parametrů, 

vlastností  

tj = hodnota i-tého faktoru, parametru, vlastnosti  

n = počet hodnocených faktorů, parametrů, vlastností 

V procentuálním vyjádření: τ ≤ 100 % 

Konečná technická hodnota (např. zcela nového, továrně vyrobeného 

produktu) činí: τ = 100 % 

 

Tab 5)  Tabulka hodnocení: 

 

n VLASTNOST Varianta 1 Varianta 2 

  OZN.  tj gn pτ τn tj gn pτ τn 

1 T1 počet operátorů 3 0,7 33,333 2,1 5 0,7 20 3,5 

2 T2 objem výroby 3 0,9 33,333 2,7 4 0,9 25 3,6 

3 T3 snížení rizika zaměnění dílů 2 0,8 50 1,6 4 0,8 25 3,2 

4 T4 vytížení operátorů 4 0,6 25 2,4 3 0,6 33,333 1,8 

5 T5 Jednoduchá realizace 4 0,7 25 2,8 4 0,7 25 2,8 

 

Konečné technické hodnocení τ: 

Varianta τ 

1 0,46 

2 0,76 

 

Z výsledné hodnoty τ plyne, že vhodnější je varianta dva. 
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13 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pro jednoduché porovnání ekonomické náročnosti jednotlivých variant byla provedena tato 

analýza, kde počítáme s konstantními variabilními náklady. Vstupní náklady na optimalizaci 

jsou nulové, jelikož optimalizace nezahrnuje nákup žádných zařízení či jiné investice. 

 

Hodnoty průměrných platů, cen za jednotlivé druhy vyráběných dílů a investice do školení 

slouží čistě k orientačním účelům. Jelikož například plat operátorů i manipulantů je pohyblivý 

v závislosti na jejich výkonnosti a kvalitě prováděné práce.  

 

Tab 6)  Náklady a výnosy 

 

 
Varianta 1 Varianta 2 

Počet [ks] Mzda/Cena [Kč] Počet [ks] Mzda/Cena [Kč] 

Vstupní náklady  0  0 

Průměrná super hrubá 

mzda operátora  

(za směnu) 

5 
29 500  

(1 475) 
3 

29 500 

(1 475) 

Průměrná super hrubá 

mzda manipulanta  

(za směnu) 

1 
32 200 

(1 610) 
1 

34 800 

(1 740) 

Investice do školení  0  3 000 

Cena za díl 1 405 + 350  12 508 + 350 12 

Cena za díl 2 434 + 76 14 490 + 167 14 

Cena za díl 3 368 18 535 18 

Cena za díl 4 417 15 554 15 

Výnos  20 094   31 269 

 

 

V tabulce číslo sedm jsou zapsány počty kusů dílů, které se vyprodukují za jednu osmi 

hodinovou směnu, a zároveň je zde uvedena i jejich prodejní cena. Dalšími hodnotami 

potřebnými k analýze je průměrná mzda operátora a manipulanta, která je přepočítána také na 

jednu osmi hodinovou směnu. Do analýzy nezahrnujeme náklady na provoz výroby, jelikož je 

v obou případech stejný. Co ovšem do analýzy zahrnujeme jsou náklady na školení 

manipulanta, který ve variantě dvě zastává vizuální kontrolu pokovovaných dílů, a je proto 

potřeba ho řádně zaškolit. A v rámci přidání práce také navýšit průměrnou mzdu.  
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Výnos, který lze obdržet za jednu osmi hodinovou směnu, je spočítám, jako součet všech dílů 

vynásobený jejich cenou. A od této hodnoty jsou odečteny náklady na zaplacení pracovní síly 

nutné k chodu výrobní linky.  

 

 

 

Z výpočtu výnosu je možné vidět, že i přesto, že zde není počítáno s investicí na zaškolení 

manipulanta. Je rozdíl natolik výrazný, že návratnost by byla již za jednu osmihodinovou 

směnu. 

V tomto konkrétním případě s našimi vybranými díly dochází k navýšení výnosu 11 175 

korun za jednu osmihodinovou směnu.  
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14 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik, která je provedena v této diplomové práci, je pojata z pohledu inovací procesu 

výroby, nikoliv samotného procesu výroby. 

Analýza rizik je koncipována na platformě vyhodnocení jednotlivých rizik v poměru 

k pravděpodobnosti jejich výskytu a významnosti vlivu s 5-ti stupňovou úrovní 

pravděpodobnosti výskytu a významnosti vlivu, respektive dopadu rizika na projekt. 

Vzhledem k technické vzdělanosti řešitelského týmu, vybavenosti pracovišť a celkové úrovni 

zúčastněných subjektů lze předpokládat úspěšné vyřešení dílčích problémů, které nemohou 

závažně ovlivnit konečný výsledek a hlavní cíl projektu. 

Nastavení hodnocení úrovně rizika:  

 

 1 - téměř vyloučené / zanedbatelné 

 2 - nepravděpodobné / málo významné 

 3 - možné / významné 

 4 - pravděpodobné / velmi významné 

 5 - vysoce pravděpodobné / kritické 

 

Matice rizik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31) Matice rizik 

Tab 7)  Legenda k matici rizik  

 Vysoké riziko Kritické 

 Zvýšené riziko Závažné 

 Přípustné riziko Běžné 

 

 Matice rizik 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Pravděpodobnost 

(pr) 

Dopad  

(d) 
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Vyhodnocení míry rizika:  

 Analýza rizik = pravděpodobnost výskytu (pr) x; dopad (d) y; úroveň (u) x*y; 

vyhodnocení závažnosti rizika: 

 

1. Vyšší zmetkovitost:  

pr - 2; d - 4; ú = 8; závažné 

 

2. Nedostatečná pracovní síla:  

pr - 2; d - 4; ú = 8; závažné 

 

3. Neplánovaná odstávka lisu 

pr - 1; d - 4; ú = 4; závažné 

 

4. Změna podmínek na trhu 

pr - 4; d - 4; ú = 16; kritické; 

 

5. Úroveň technického řešení projektu 

pr - 3; d - 3; ú = 9; závažné; 

 

Popis a řešení: 

 

1. Vyšší zmetkovitost  

Ve chvíli, kdy jsme vizuální kontrolu přesunuli na manipulanta, zvyšuje se riziko 

zmetkovitosti výrobků do kategorie rizik závažných. Je proto nutné naplánovat školení 

manipulanta na tento proces a seznámení ho s katalogy vad. 

 

2. Nedostatečná pracovní síla 

Na rozdíl od varianty jedna, kde v případě chybějícího jednoho operátora byla možnost 

přerozdělit práci mezi ostatní zbylé čtyři operátory. Ve variantě číslo dva s touto možností 

počítat nelze. Ve chvíli, kdy bude chybět jeden z operátorů, výrazně se zpomalí výroba 

s možností, že se na jednom z lisů přestane vyrábět úplně. Proto je důležité při plánovaní 

výroby počítat s aktuálními počty operátorů na směně. A dle priorit je přerozdělit na 

jednotlivé linky ve firmě. 
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3. Neplánovaná odstávka lisu 

Riziko se nalézá v kategorii závažných rizik, po optimalizaci výroby dle varianty dva 

dochází k maximálnímu vytížení vstřikovacích lisů. Což je z pohledů výroby kladný, ale 

zároveň rizikový stav. V případě, že by došlo k dlouhodobé neplánované odstávce lisu, 

mohla by tato situace vést ke zpoždění dodávek a následným sankcím. Firma ovšem 

disponuje dalšími vstřikovacími lisy, kam by bylo možné při případné odstavce produkci 

přesunout, čímž se dá toto riziko snížit.  

 

4. Změna podmínek trhu 

Riziko se nalézá v kategorii rizik charakteru "nepřípustných", toto identifikované riziko 

patří do kategorie neovlivnitelných s ohledem na jejich vazbu na externí prostředí 

globálních vlivů 

 

5. Úroveň technického řešení projektu 

Zkušený management (řešitelský tým) má řadu zkušeností s projekty vývoje a zaváděním 

nových produktů a technologií v průmyslu. Riziko související s nízkou kvalitou 

dosažených výsledků s dopadem na technické řešení projektu je odstraněno posílením 

řešitelského týmu o zástupce příslušných zástupců z řad projektových partnerů. 

Zkušenosti, multioborové znalosti a vysoká odbornost členů týmu jsou předpokladem pro 

úspěšné dokončení projektu.  
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15 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce s názvem Zefektivnění procesů výroby na základě analýzy 

materiálových toků, bylo v teoretické části zpracovat úvod problematiky výroby světlometů, 

který je zpracován od historického vývoje světlometů, přes skladbu světlometu až po 

využívané druhy odrazových ploch v reflektorech. Druhou součástí teoretické části diplomové 

práce je zpracování metod sloužících ve výrobní praxi k optimalizaci procesů, kde jsou 

zpracovány jednotlivé metody. Jednou z nich je i metoda využívající počítačové simulace, o 

kterou se opírá praktická část. 

 

Základem konkurenceschopné moderní výroby je efektivita výrobního procesu. Cílem 

diplomové práce je zefektivnění výrobního procesu v uvedené společnosti. S tímto cílem byla 

zpracována praktická část diplomové práce. 

 

V úvodu je popsána výrobní společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. a aktuální 

stav výrobní linky, která je předmětem diplomové práce. Dochází zde k bližšímu rozebrání 

možných metod vedoucích k výsledné simulaci, jejich porovnání a v návaznosti na toto 

srovnání dochází k tvorbě návrhu inovace ve vybraném modulu programu FlexSim. 

V závislosti na komplexnosti řešení byla vybrána metoda 3D, v které byly zpracovány dva 

návrhy inovace. 

 

Navržená opatření vedoucí k zvýšení efektivity výroby, zejména průtoku dané výrobní linky 

jsou zaimplementována do simulačního modelu vytvořeného v programu FlexSim, který daná 

společnost pro tyto účely využívá. 

 

Navrhované umísťování dílů rovnou na tyče, které se v dalším kroku vkládají do planet, vede 

k navýšení průtoku ve výrobě a snížení čekacích časů mezi operacemi na minimum. 

Nástavbou na tuto variantu jedna je varianta dvě, kde dochází k přeorganizování odpovědností 

za finální vizuální kontrolu. Což vede ke snížení počtu operátorů a zároveň jejich 

efektivnějšímu využití. Vyššího využití také dosahují vstřikovací lisy, které mohou vyrábět na 

sto procent své kapacity, jelikož je neomezují následující operace prováděné operátorem. 

 

Pro obě varianty optimalizace bylo vytvořeno multikriteriální technické a ekonomické 

zhodnocení, které se řadily mezi jeden z cílů diplomové práce. V obou variantách hodnocení 

docházíme ke stejnému výsledku, a to, že díky větším průtokům výrobou a zároveň 

zaimplementováním opatření vedoucí k snížení počtu operátorů je varianta číslo dva 

vhodnější cestou, kterou by se měla optimalizace směřovat. Rozdíl výnosů při plném vytížení 

strojů na jedné osmihodinové směně je 11 175 korun českých.  

 

 

 



 

82 

 

 

Zároveň je zde stále otevřen potenciál do budoucnosti. A to ve formě přikoupení dalšího 

vstřikovacího lisu, který by mohl jeden z operátorů střídavě obsluhovat se vstřikolisem, který 

již má na starosti. 

 

Pro variantu dvě je v závěru diplomové práce zpracována analýza rizik, z které vychází, že 

nejkritičtější možným faktorem je změna podmínek na trhu. Dalšími rizikovými body jsou 

vyšší zmetkovitost a nedostatečná pracovní síla, která by mohla mít velice negativní vliv na 

chod výrobní linky. 

 

Počítačové simulace výrobních linek, ale i jiných například logistických systémů hrají a 

budou v budoucnu hrát ještě větší roli při plánovaní optimalizací, které lze experimentálně 

v reálném prostoru jen těžko provádět. 
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19 SEZNAM ZKRATEK 

DE  

(Dreiachse Elipsoid) 

Označení pro elipsoidní světlomety  

 

 

FF  

(FreeFlat) 

Označení odrazové plochy světlometů s volnou 

plochou 

 

VARILIS  

(Variables Intelligentes Lichtsystem) 

Variabilní inteligentní světelný systém, jeden ze 

světelných inteligentních systémů 

 

AFL  

 

(Adaptive Forward Lighting) 

Inteligentní světelný systém od značky Opel 

 

AFS (Adaptive Fronlight Systém) Inteligentní světelný systém od značky Škoda 

 

JIT 

(Just-in-Time) 

Jedná se o výrobní filozofii, pro kterou je hlavním 

znakem uplatňování specifického systému při 

dopravě a skladování materiálu a výrobků na 

základě potřeb výroby či zákazníka. 

 

PCDA  

(Plan, Check, Do, Act) 

Systém neustálého zlepšování 

 

 

IDD  

(Inventory Dollar Days) 

Zásoby, které označují peníze vydané na nákup 

potřebných komponent. 

 

OE  

(Operating Expense) 

Provozní náklady, které představují peníze vydané 

na vlastní transformaci zásob na průtok. 

 

5S  

(Seiri, Seiton, Seiso,  

Seiketsu, Shitsuke) 

Metoda optimalizace, která zavádí a nadále dodržuje 

kroky, které vedou k dosažení přehledného, 

organizovaného, čistého, disciplinovaného 

a bezpečného pracoviště. 
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DBR  

(Drum, Buffer, Rope) 

 

Metoda optimalizace, založena na regulaci 

vstupních výrobních úkolů do systému na základě 

situace v úzkých místech. 

 

KPI  

(Key Perfotance Indicators) 

Nejčastěji sledované klíčové charakteristiky, které 

určují míru úspěšnosti jednotlivých činností. 

 

MTM  

(Methods Time Measurement) 

Jedná se o postup, který je schopen analyzovat 

manuální činnost nebo jiné základní pohyby 

a přiřazuje každému pohybu předdefinovanou délku 

trvání, která je závislá na druhu pohybu a okolních 

podmínkách.  

 

 


