
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE 
 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICKÁ REGULACE V PROCESU 
MALOSÉRIOVÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH VÝROB 
 

STATISTIC PROCESS CONTROLL IN THE SMALL BATCH ELECTRIC PRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 
 
 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2009 

 
 
 

Bc. JAN ANDERLE 
 
 

doc. Ing. IVAN SZENDIUCH, CSc. 
 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student: 

 
 
VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií 
 
Ústav elektrotechnologie 

 
 

Diplomová práce 
magisterský navazující studijní obor 

Elektrotechnická výroba a management 
 

Bc. Jan Anderle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47584 
Ročník: 
 
 
NÁZEV TÉMATU: 

2 Akademický rok: 2008/2009 

Statistická regulace v procesu malosériových elektrotechnických výrob 
 

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: 

Zpracujte přehledný rozbor statistické regulace se zaměřením na malosériové typy 

elektrotechnických výrob a definujte základní faktory pro sledování efektivity. Důraz klaďte jak na 

produktivitu výrobního procesu, tak i na výslednou jakost výrobků. 

Proveďte normování výrobního procesu spínačů řady CA - CS a výsledky zpracujte do přehledného 

tvaru. Vytvořte výrobní dokumentaci pro uvedený typ výrobků z pohledu začlenění do příslušného 

systému jakosti. 
 
 
DOPORUČENÁ LITERATURA: 

Szendiuch, I.: Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů, VUTIUM, 2007 
 

Termín zadání: 
 

Vedoucí práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 

 

9.2.2009 
 

doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. 
 
 

prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. 
Předseda oborové rady 

 

Termín odevzdání: 29.5.2009 

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práve třetích osob, 
zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si 
být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 
včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 
140/1961 Sb. 



 

 

Abstrakt: 
Tato práce se zabývá problematikou SPC (Statistické regulace procesu) a jejím využitím 

ve výrobě. Práce je rozdělena na dvě části. 

 V teoretické části práce je uvedeno, jaké druhy statistické regulace jsou známy a jak 

jsou definované jejich jednotlivé fáze. Dále jsou popsány nejvýznamnější prostředky a 

metody, které se ke statistické regulaci používají.  

Experimentální část je věnována příkladu statistické regulace výroby v 

elektrotechnickém průmyslu. Na příkladu výrobku Bremas CS je dokumentován proces 

statistické regulace procesu. Závěrem této práce je znormování výrobního procesu. 

Abstract:  
This report describe topics SPC (Statistical process control) and use this processes in 

production, The report could be divided in the two parts. 

In the theoretical part was describe different kind of statistical regulation and definition 

of separate  phases of SPC. Further was visible description most significant resources and 

methods  in detail, used for statistical regulation.  

In the experimental part was describe example of statistical regulation of production in 

electro technical industry. On example of product Bremas CS was documented process of 

statistical regulation of processes. Conclusion of this work is standardization of production 

process. 
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Úvod 
Statistická regulace procesu (SPC) představuje zpětnovazební systémové ovládání 

procesu na základě informace o výkonu procesu ve formě údajů zjištěných při vlastní 
regulaci. Proces ovlivňovaný pouze systémem náhodných příčin má charakter statisticky 
zvládnutého procesu a takový proces je předvídatelný. Naproti tomu přítomnost zvláštních 
příčin (nazývaných také vymezitelné příčiny) vyvolává v procesu neočekávané změny. Tyto 
typy příčin je nutné identifikovat. 

Statistické řízení procesu úzce souvisí se systémy jakosti. Ve světě se používá několik 
systémů. V USA je nejrozšířenějším systémem TQM (Total Quality Management), který 
podporuje trvalý mírný růst jakosti. V Evropě se používají normy ISO 9000:2000 a její další 
nadstavby (ISO 9001:2001 atd.). Hlavním důvodem, proč v současnosti není možné aplikovat 
plně TQM i v Evropě je fakt, že jednotlivé státy mají velice různou technickou úroveň. 
V Japonsku se zabydlel a uchytil systém Kaizen, který vychází z japonské mentality, klade 
hlavně důraz na udržitelný rozvoj. 

Metoda statistické regulace je velmi vhodná a účinná v hromadné nebo velkosériové 
výrobě k udržení hlavních kvantitativních znaků v požadovaných mezích a tím způsobilosti 
procesu. Pro malosériovou výrobu se hodí méně, ale nelze říci, že nikoliv. Jen je potřeba více 
využít individuální přístup při aplikaci jednotlivých metod. 
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1 Druhy statistické regulace 
Statistická regulace procesu je určena pro regulaci jak měřitelných, tak i srovnávacích 

znaků kvality. Umožňuje nám na základě vyhodnocování nasbíraných informací (naměřených 
vzorků z procesu a jejich rozměrů) odhalit příčiny variability - proměnlivosti procesu, 
popřípadě jeho zmetkovitosti. 

Stabilitou výrobního procesu se rozumí dodržení navrženého technického předpisu nebo 
technologického postupu, respektive předepsaných mezních hodnot v určitém časovém 
období. Základem jsou předem stanovené úrovně odchylek, díky nimž je dosahováno 
požadované úrovně jakosti. Proces regulace se dělí do čtyř hlavních fází.  

Metody statistické regulace nám umožní zjistit, že se v procesu děje něco nenormálního 
ještě v průběhu výroby, a na základě tohoto signálu napravit příčinu a zabránit tím výrobě 
neshodných kusů. Statistickou regulaci dělíme na dva druhy, na regulaci měřením a 
srovnáváním. Volba, jakou regulaci použít, záleží na povaze regulované veličiny nebo na 
parametru sledovaného procesu či znaku jakosti.  

Z hlediska jakosti preferujeme metody regulace měřením, protože jsou založeny na 
vyšším obsahu informace. Údaje zjištěné srovnáváním obsahují jen jedno dvojkové číslo 
(ano / ne = dobrý / špatný). Každá desítková číslice má větší vypovídající schopnost než 
dvojkové číslo. Proto také při regulaci měřením vystačíme s menšími rozsahy výběru vzorků. 

1.1 Regulace měřením 
Regulace měřením spočívá, jak již sám název napovídá, regulací procesu pomocí znaku 

jakosti, který je náhodnou spojitou veličinou. Měřit můžeme např.rozměr desky plošného 
spoje, vzdálenost vrtaných otvorů apod. Cesta k takto získanému parametru procesu je jednak 
časově náročnější, ale i nákladnější. Kladná stránka věci leží v menším rozsahu výběru 
podskupin, kde nám stačí pouze 4-5 jednotek v jedné podskupině. Naměřená číselná hodnota 
má mnohem větší vypovídací schopnost, v praxi se nejčastěji používají dva druhy diagramů.  

V prvním diagramu vyhodnocujeme výběrové charakteristiky ukazující na polohu 
procesu, ve druhém diagramu analyzujeme variabilitu procesu. 

Statistická regulace měřením nám umožňuje přejít do zmetkovitostí o několik řádů 
nižších, než je běžným zvykem, do hodnot ppm (parts per milion). Hodnoty ppm jsou počet 
řádu jednotek neshodných kusů na milion vyrobených. Poruchy procesu se vyjadřují 
hodnotou v procentech nebo hodnotou ppm. Ta je obecně definována jako podíl počtu 
skutečných poruch v souboru a celkového počtu skutečných poruch v souboru vynásobený 
milionem. Pro vzájemný převod platí, že veličina v ppm je 10000 násobkem hodnoty 
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procentuelní. Např. PPM = 6 znamená, že se toleruje 6 vadných výrobků na milion 
vyrobených.  Zásadní výhodou vůči metodám regulace srovnáváním je uskutečňování 
regulačních zásahů dříve, než k jakékoli neshodě dojde. 

1.2 Regulace srovnáváním 
Všechny zde používané metody jsou založeny na práci s počtem neshod v jistých 

entitách. Používá se čtyř základních typů diagramů p, np, c, u. Výběr jejich použití se řídí  
podle stálosti či nestálosti velikosti vzorku a na potřebě organizace kontroly a vykazování. 

Za regulovanou veličinu volíme znak jakosti, který má charakter diskrétní náhodné 
veličiny. Za tuto veličinu můžeme považovat např.počet vad při výrobě DPS nebo na jejím 
osazení. Informace se většinou získávají rychleji a levněji, nevýhodou je menší vypovídací 
schopnost o daném procesu. Při srovnávání existují čtyři regulační diagramy, vždy ale 
pracujeme jen s jedním diagramem na rozdíl od regulace měřením, i když rozsah podskupin 
zde musí být několikrát větší. 

p – diagram 
Používá se, sledujeme-li podíl neshodných výrobků z proměnné velikosti vzorku a údaje 

nemohly být získány měřením. Vytváří se počítáním neshodných položek ve vzorku a 
následným zakreslením podílu (nebo procenta) neshodných. Aby byl užitečný, musí být 
nějaké neshody v každém odebraném vzorku. 

np - diagram 

Používá se při tvorbě diagramu počtu neshodných kusů z konstantní velikosti vzorku. 
Zakresluje se počet neshodných položek z řady vzorků stejné velikosti. Aby byl užitečný, 
musí být nějaká neshodná položka v průměru v každém vzorku. 

c - diagram 

Používá se při zjišťování počtu neshod na jednotku. Vytváří se tak, že každá jednotka je 
zkontrolována, je zjištěn a zakreslen počet neshod. Pravidlem je, že velikost vzorku by měla 
být zvolena tak, aby byly nalézány nejméně dvě neshody na vzorek. Podmínkou je konstantní 
velikost jednotky a konstantní velikost vzorku. 
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u - diagram 

Používá se při zakreslování průměrného počtu neshod nalezeného na jednotce. Také se 
používá při prohledávání více znaků pro potencionální sledování na regulačním diagramu 
měření. Zakreslí se tak, že každá jednotka je zkontrolována, je zakreslen průměrný počet 
neshod a jsou vypočteny a zakresleny meze zásahu. Podmínkou správného použití diagramu 
je konstantní velikost jednotky, ale také jakýkoliv vhodný počet jednotek na bod grafu.  

       [1], [5] 
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2 Fáze statistické regulace 
Základem úspěchu při analýze a vlastní regulaci procesu je správné pořadí a načasování 

jednotlivých kroků a samozřejmě jejich správné provedení.  

2.1 

2.2 

2.3 

Přípravná fáze 
Ze všeho nejdříve si musíme vše důkladně připravit. Nejdůležitější je položení a následné 

správné zodpovězení následujících otázek: 

 Jaká bude volba znaku jakosti nebo parametru jako regulované veličiny 

 Jaká bude délka kontrolního intervalu 

 Jaký bude způsob provedení výběru (vytvoření podskupin) 

 Jaký bude způsob zjištění zvolené regulované veličiny 

 Jaký bude rozsah podskupin 

 Který vhodný regulační diagram použít 

 Jak organizovat sběr informací o procesu (hodnoty regulované veličiny) 

Důsledné splnění této fáze přinese úspěch při zhodnocení celého projektu. 

Analýza a zabezpečení statistické stability 
V této fázi bychom měli identifikovat a odstranit zvláštní příčiny a učinit opatření, aby se 

už nemohly v procesu opakovat. To znamená, že po tomto kroku bude variabilita procesu 
způsobena pouze náhodnými vlivy. 

Analýza a zabezpečení způsobilosti procesu 
Tato fáze je dalo by se říci kontrolním krokem předchozí fáze. Zde vyhodnocujeme, je-li 

proces schopen dosahovat požadavků zákazníka nebo splňuje-li další technické předpisy či 
normy. V této fázi se proces regulace dělí a nastávají dvě možnosti. Ta uspokojivější je, že 
proces je statisticky zvládnut a můžeme přejít k vlastní regulaci procesu. Méně uspokojivější 
možnost je ta, že proces zvládnut není, tudíž je zcela zbytečné dále proces regulovat a musíme 
se vrátit do předchozí fáze, kde musíme učinit jiná opatření, aby byl proces pod kontrolou.  
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Způsobilost procesu je analyzována pomocí indexu způsobilosti Cp, kde platí:  

σ6
TCP =        (1) 

T – je šířka předepsaného tolerančního pásma 

6σ – představuje šíři náhodného kolísání procesu 

Index Cp vyjadřuje pouze přesnost procesu, nikoliv polohu procesu vzhledem 
k tolerančnímu poli. V tomto případě se používá index Cpk, který udává je-li či není zařízení 
seřízeno nejčastěji na střed tolerančního pole. U Cpk vycházíme ze vztahu: 

)
3

,
3

min(
σ

μ
σ
μ DH

pk
TTC −−

=      (2) 

TH – hodnota horní toleranční meze,   TD – hodnota dolní toleranční meze 

μ – střední hodnota procesu 

 

2.4 Vlastní regulace 
V této závěrečné fázi je proces udržován ve stavu trvale statisticky a technicky stabilním. 

Díky výslednému regulačnímu diagramu, který je složen z regulačních mezí a zohlednění 
analýzy z předchozích fází, můžeme podchycovat poruchy ve stabilitě procesu a zrovna je 
odstraňovat. 

[1], [5], [8] 
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3 Prostředky pro kontrolu procesu 
3.1 

3.2 

3.3 

Shromažďování dat 
Data (hodnoty) znaku kvality, které mají být vyšetřovány, se odebírají z běžného procesu 

a uvedou se do tvaru, který může být zanesen do grafu. Tato data (hodnoty) mohou být 
rozměry vyráběné DPS, počet vad materiálu, teplota technologického procesu apod. 

Regulační diagram (regulační karta)  
Vede se jako skutečný grafický záznam, jehož výhodou je, že poskytuje neustále názorný 

přehled o chování regulované veličiny, účinně poukazující na rozptyl systematickými vlivy a 
na rozsah náhodného rozptylu, který musí být snížen. 

Regulační karty pomáhají: 

 Zhodnotit, zda je nebo není dosaženo stabilního procesu, nebo zda zůstává ve stavu 
statisticky zvládnutém procesu na vlastní požadované úrovni. 

 Docílit a udržet stabilitu procesu a vysoký stupeň stejnosměrnosti z hlediska hlavních 
znaků kvality, předepisováním mezí zásahu jako podkladu pro bezprostřední 
rozhodnutí o zásahu do procesu. 

 Prokazovat opatření u procesu pro zlepšení schopnosti. 

Při jejich konstrukci se vychází z centrální limitní věty. Diagram se skládá z osy x, y, 
střední přímky (CL), horní a dolní regulační meze (UCL,LCL). Na osu x se vynášejí pořadová 
čísla podskupin, na osu y hodnoty výběrových charakteristik sledovaného parametru procesu. 
Střední přímka značí optimální průběh procesu, regulační meze vytyčují pásmo, ve kterém se 
by měly ležet hodnoty s předem stanovenou pravděpodobností. 

Průběhový diagram (SPC diagram) 
Průběhový diagram je přípravnou etapou regulačního diagramu. Je to jednoduchá a často 

používaná metoda vyhodnocování stability procesu. Sestrojujeme jej, zatím co proces 
(obvykle) bez zásahu běží dál. Tento typ diagramu je často používán, ale je mnohem méně 
užitečný než regulační diagram, protože nedefinuje jasně překročení mezí, nelze jej tedy 
vyhodnocovat kvantitativně, ale pouze kvalitativně. Bývá prvním krokem statistické regulace 
procesu.  

Po prvním zmapování chování procesu, případně odstranění zjevných problémů je 
vhodné zavést některý z typů regulačních diagramů. Ty pak již umožňují dále pracovat 
systematicky na základě matematicky stanovených mezí zásahu. 
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3.4 

3.5 

3.6 Histogram 

3.7 

Regulace, výpočet regulačních mezí 
Ze zjištěných dat se vypočtou meze zásahu (regulační meze), které představují velikost 

rozptylu, kterou by bylo možno očekávat,  kdyby existovaly jen náhodné vlivy. Zanesou se do 
karty. Regulační meze nejsou meze specifikace nebo cílové představy, ale jsou zrcadlovým 
obrazem přirozeného rozptylu procesu. Porovnáním dat s regulačními mezemi se určí, zda 
rozptyl je stabilní a je způsobován pouze náhodnými vlivy. Jestliže se ukážou systematické 
vlivy na rozptyl, je proces vyšetřen, aby se zjistilo, co ho ovlivňuje. Po analýze a odstranění 
systematických vlivů jsou shromážděna další data a podle potřeby znovu vypočítány regulační 
meze. Proces je pak vyšetřen na eventuelní další systematické vlivy. 

Interpretace regulačních diagramů 
Regulační karty jsou jednoduché a účinné pomůcky pro řízení procesu. Jsou vhodné pro 

použití na pracovištích a dávají pracovníkům na pracovních operacích spolehlivé informace, 
kdy musí být učiněna opatření a kdy nesmějí být tato opatření činěna. Je-li proces pod 
statickou kontrolou, lze jeho kvalitu předvídat. Tím se mohou jak výrobci tak i odběratelé 
spolehnout na stálou úroveň kvality a stabilní náklady. Jakmile již byl proces uveden pod 
statistickou kontrolu, je možné jeho kvalitu snížením rozptylu a seřízením dále zlepšovat. Je 
možné posoudit očekávaný výsledek zlepšení v systému a skutečný výsledek. Taková 
zlepšení procesu zvyšují podíl produktů, které splňují očekávání odběratele.  

 Histogram je grafické znázornění rozložení četnosti, přičemž plocha sloupce představuje 
v jedné třídě nebo v jedné hodnotě četnost v tomto intervalu. Četnost je možno přímo 
přepočítat na procenta. Histogram dává jasný obraz o jeho poloze a též o tvaru a velikosti 
rozptylu. Toto lze přímo použít jako podklad k zlepšení procesu. 

Kromě histogramu se můžeme setkat ještě s pojmem sloupkový diagram. Přestože tyto 
dva pojmy jsou často zaměňovány, nejde o totéž. Zatímco u histogramu se vynáší na 
vodorovnou osu jednotlivé třídy (intervaly) a na svislou četnosti, tak ve sloupkovém diagramu 
se na vodorovnou osu zapisuje nezávislá proměnná (např. měření každou hodinu, den,...) a na 
svislou osu pak danou hodnotu proměnné závislé. 

Ishikawův diagram 
Ishikawově diagramu se také někdy říká diagram příčin a následků. Slouží tedy k určení 

všech možných příčin řešeného problému. Slouží k identifikaci a zobrazení všech možných 
příčin a podpříčin, které ovlivňují daný následek. Tím předkládá celistvý pohled na 
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sledovanou situaci. Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může 
jím být jakákoli entita (př. kvalita výrobku, procesu, zdroje apod.) respektive stanovený cíl. 

3.8 Paretova analýza 
V oblasti řízení jakosti je Paretův princip jedním z nejefektivnějších běžně dostupných a 

snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Umožňuje nám oddělit od sebe podstatné 
faktory (například příčiny určitého problému s úrovní jakosti) od méně podstatných. Vychází 
z tzv.Paretova pravidla, podle něhož je 80% problémů způsobeno 20% nejdůležitějších příčin. 
Soustředěním pozornosti na tyto příčiny a jejich řešením lze dosáhnout nejlepšího zlepšení. 

Využití Paretova diagramu je opravdu mnohostranné. V oblasti zajišťování jakosti může 
jít o následující oblasti: analýzu počtu neshodných výrobků a jejich druhů, analýzu ztrát s 
nimi spojených, analýzu časových a finančních ztrát spojených s vypořádáním neshodných 
výrobků, analýzu reklamací z hlediska finančních ztrát či důvodů reklamací, analýzu příčin 
výroby neshodných výrobků, příčin prostojů strojů, analýzu poruch a havárií zařízení, 
opotřebování nářadí atd. Každý problém lze hodnotit ze tří základních pohledů: z hlediska 
prosté četnosti sledovaného ukazatele, z hlediska nákladového nebo z hlediska významnosti 
sledovaných jevů z pohledu bezpečnosti či funkčnosti výrobku. Volba hlediska a sledovaného 
ukazatele závisí na cílech a prioritách řešení problému. 

Paretovy analýzy lze úspěšně využít jak při vyhledávání a definování nejpodstatnějších 
problémů (následků), které jsou např. nejpočetnější nebo nejnákladnější (např. druh vady na 
DPS, reklamovaný díl...), tak při stanovení "životně důležité menšiny" příčin, které způsobují 
předem definovaný již odhalený problém (např. příčiny výskytu nejčetnějšího druhu zmetků 
ve výrobě). 

[5], [7] 
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4 Dvě základní hlediska efektivity procesu 
Existují dvě základní hlediska, jak v podniku zabezpečit efektivitu malosériové výroby. 

Jedním ukazatelem je produktivita práce, tím druhým pak kvalita a jakost. Pokud budou oba 
ukazatelé správně ošetřené, můžeme říci, že podnik vyrábí efektivně. 

Efektivitu každého procesu, v němž se k řízení používá regulace měřením, je možno 
kvantifikovat, a to se děje pomocí ukazatelů způsobilosti nebo ukazatelů výkonnosti. Rozdíl v 
jejich číselných hodnotách je vyvolán rozdílnými hodnotami odhadu variability procesu. 
Ukazatelé způsobilosti pracují s průměrnou variabilitou s v podskupinách, kdežto ukazatelé 
výkonnosti s celkovou variabilitou stot. Aby se zvyšovala efektivita procesu, používá se 
tzv. normování času nebo práce. 

4.1 Produktivita 
Jedním z hlavních ukazatelů výkonnosti podniku je produktivita práce. Nejjednodušší 

vzorec pro měření produktivity práce je obecně určen podílem výstupů a vstupů.  
V praxi se tento ukazatel definuje jako účetní přidaná hodnota (tedy jako suma výkonů) na 
jednoho zaměstnance. 

Vzoreček by tedy vypadal následovně: produktivita práce = [příjmy - (výdaje + režie + 
odpisy + úroky + personální náklady)] / průměrný počet zaměstnanců. 

Produktivita práce je údaj, který lze měřit v přepočtu na zaměstnance a zároveň ji lze 
sledovat na podnikové úrovni. Na rozdíl od některých jiných ukazatelů výkonu podniku tak 
lze vysledovat změnu produktivity práce napříč organizací, v jednotlivých odděleních, u 
jednotlivých pracovníků apod. 

Nejběžnějším ukazatelem produktivity práce je jednofaktorová analýza. Jde o to, že 
určitou veličinu poměřujeme vždy pouze k jednomu faktoru – např. objem vyrobených 
výrobků za 1 hodinu práce, tržby nebo čistý zisk na 1 pracovníka či počet hodin strávených 
jedním člověkem na projektu atd. a srovnáváme s předchozím obdobím nebo s konkurencí, 
abychom zjistili odchylky od předchozího vývoje. 

Je možné využít i vícefaktorovou analýzu, ovšem nevýhodou této metody je, že není 
možné po výpočtu zjistit, který z faktorů se na zvýšení nebo snížení produktivity vlastně 
podílel.  

Pro některé pozice může být náročné nalézt správné a objektivní ukazatele, které budou 
dokumentovat osobní produktivitu práce. Lze ji však téměř vždy použít pro sledování 
produktivity podniku jako celku. Jakmile zjistíme, jak na tom s produktivitou práce jsme 
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a jaký je její dlouhodobý vývoj, nastane čas na hledání příčin její nízké úrovně - či na 
naplánování metod, jak ji i nadále udržet v potřebné výši. 

4.1.1 Faktory, které ovlivňují produktivitu práce 

Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je velmi mnoho. Mezi ty 
nejvýraznější patří například: 

- přírodní a klimatické podmínky – je jisté, že v extrémních klimatických podmínkách 
bude produktivita práce zaměstnanců nižší než v příznivých podmínkách 

- technologie – čím lepší a novější technologie zaměstnanci používají, tím zřejmě budou 
mít vyšší produktivitu práce (modernější technologie jim umožní pracovat rychleji nebo 
kvalitněji, tedy s menším podílem zmetkovosti); vyšší produktivita práce souvisí i s vyšší 
mírou automatizace výrobního procesu a zlepšování technické úrovně výrobních prostředků 

- kvalifikace pracovníků – vzdělání a zkušenosti pracovníka zvyšují i jeho produktivitu 
práce 

- motivace pracovníků – čím je zaměstnanec více motivovaný (ať už seberealizací či 
hmotnou zainteresovaností na objemech výroby apod.), tím má i vyšší produktivitu práce 

- organizace řízení – např. zlepšení využití pracovní doby, směnný provoz atd. může 
zvýšit produktivitu práce celé firmy. 

4.1.2 Překážky zvyšování produktivity 

V cestě za vyšší produktivitou stojí v některých případech určité překážky. Mezi ně patří 
například špatná pracovní morálka, nedostatečné manažerské plánování a kontrola (mohou 
vznikat prostoje, může dojít k ne zcela optimálnímu využití pracovní doby, k nedostatečnému 
odstraňování organizačních a jiných problémů, k nedostatečnému plnění zadaných úkolů 
atd.). Mnohdy stojí v cestě vyšší produktivitě nedostatečná komunikace, kdy dochází ke 
zbytečným časovým ztrátám z důvodu nepochopení problému či nedostatečnému vysvětlení 
pracovního úkolu atd., či nedostatečně kvalifikovaní pracovníci, kteří ne zcela optimálně řeší 
zadané úkoly apod.  

4.1.3 Normování práce 

Norma z všeobecného pohledu je pravidlo, nebo ustanovení s cílem upravovat určitou 
oblast lidské činnosti. Technicko hospodářské normy určují nezbytně nutnou spotřebu 
výrobních zdrojů na jednoznačně vymezenou jednotku výrobního procesu (ks, km, ha) a 
zároveň obsahují technické specifikace či jiná kritéria, definující charakteristiky určitých 
výrobků, postupů a služeb v dané hospodářské sféře. 
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V základním rozdělení se normy dělí na: 

- normy spotřeby stroje (kapacitní, výrobní) 

- normy spotřeby práce (vyjadřují nezbytně nutnou spotřebu práce na přesně 
vymezený pracovní úkol v konkrétních pracovních podmínkách = pracovní normy) 

Pracovní normy se dále dělí na: 

- normy pracovního postupu (způsob vykonání práce v daných podmínkách) 

- normy kvalifikační (kvalifikace pracovníků pro vykonávání dané práce) 

- normy výkonové (normy času a množství, pracnosti obsluhy) 

Normy výkonové udávají vztah mezi výsledky práce a časem a činností směřující 
k vytváření těchto norem. Normování výkonů souvisí s činností rozboru náplně operace a 
pracovního dne, měření spotřeby času, stanovení normativů času, výpočet a evidence plnění 
norem. 

Normování je významné pro plánování řízení výroby, pro účelnou organizaci práce, pro 
zvyšování růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku, ale i při hmotném 
odměňování (úkolová mzda). 

4.1.4 Metody stanovení norem času 

Existují různé metody na stanovení norem časů, záleží na povaze procesu. V zásadě se 
dají rozdělit: 

• dle rozčlenění výrobního a pracovního procesu 

• dle povahy práce a přestávek  

o čas práce (čas vykonávání pracovních úkonů nutných pro splnění 
pracovního příkazu) 

o čas obecně nutných přestávek, který vyplývá z fyziologických potřeb 
pracovníků (čas na oddech, na přirozené potřeby, na jídlo) 

o čas podmíněně nutných přestávek (vyplývá z neodstranitelných technických 
a technologických příčin) 

• dle vztahu spotřeby času k množství produkce 

o čas jednotkový (spotřeba času přímo úměrná počtu zpracovaného množství) 

o čas dávkový (spotřeba času přímo úměrná počtu zpracovaných dávek) 
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o čas směnový (spotřeba času přímo úměrná počtu směn) 

• dle činnosti výrobního zařízení (čas klidu a čas chodu) 

• dle výskytu (čas pravidelný a čas nepravidelný) 

Postup a podmínky normování 
 

a) Stanovení cíle (vytvoření norem času nebo sledování skutečného stavu vytížení) 

b) Znalost pracoviště a pracovních činností 

c) Kvalifikace pracovníků, kteří provádějí činnosti 

d) Seznámení pracovníků s cílem měření a prostředky pro měření 

e) Příprava vhodných formulářů 

f) Určení mezních bodů jednotlivých činností 

- ze statistického hlediska by mělo vystačit 10 pozorování 

- nutno provést přiřazení obecně závazných symbolů k jednotlivým činnostem 

- sestavení časových řad a jejich ukazatelů, očištění od extrémních hodnot, stanovení    
průměrných hodnot a posouzení objektivity. 

[6] 
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4.2 Kvalita a jakost 
Jakost se chápe jako vlastnost nebo souhrn vlastností, které produktu dávají schopnost 

splnit potřebu zákazníka, naplnit jeho požadavky. 

Kvalita je vytvářena člověkem – výrobcem (nebo přírodou) a vždy je hodnocená pouze 
člověkem (byť v roli výrobce nebo zákazníka či uživatele). Z kvality vyplývá jakost, ale z 
jakosti nevyplývá kvalita. Proto kvalita není jakost. 

Kvalita je vyjádřena na jednotné stupnici. Kvalitu lze nepřetržitě zlepšovat (či zhoršovat) 
o malé stupně či kroky. Kvalita může být vyšší nebo nižší, ale každý předmět je sám svojí 
vlastní “třídou”.  

Jakost klasifikujeme do tříd či skupin obsahující podobné (tedy “jako-stní”) předměty. 
Existují rozdíly mezi třídami, ale uvnitř tříd jsou všechny předměty “stejné” (i když nejsou) - 
tedy jakostní. Jakost se dá zlepšovat pouze přesuny ze třídy do třídy. Jakost není 
“bezvadnost”, ale klasifikovaná, tříděná vadnost. Měřitelná, odstupňovatelná hodnota věci či 
jevu je kvalita, její třídění do skupin je jakost. Relativně velké rozdíly v kvalitě mohou být 
tedy zařazeny do stejné jakostní třídy. Zatímco v kvalitě porovnáváme jednotlivé předměty, v 
jakosti porovnáváme třídy předmětů. Třídní rozdíly nejsou určovány zákazníkem, ale definuje 
je výrobce.               [9] 

Kvalitu lze pouze vyrobit, vytvořit nebo vymyslet. Ke kvalitě se nelze dopracovat 
tříděním, kontrolou a klasifikací – to lze pouze k jakosti. 

Dohodnutá přípustná úroveň jakosti AQL (Acceptable Quality Level) je vyjádřená 
jako podíl zmetků („nevyhovujících jednotek“) při kontrole spojité série dávek, který je pro 
odběratele přijatelný, odpovídá ceně, úrovni technologie, účelu použití výrobků, atd. AQL lze 
někdy ztotožnit se střední technologickou hodnotou (např. centrální linií diagramu p). 
Pravděpodobnost přijetí dodávky, která má jakost rovnou AQL, má být 1-α. 

4.2.1 Systémy jakosti 

Systém jakosti je definován normami ISO jako organizační struktura, odpovědnosti, 
procesy, postupy a zdroje pro realizaci managementu kvality. 

Zavedení systému jakosti je vhodné pro zlepšení konkurenceschopnosti firmy. V dnešní 
době je to téměř nezbytností. Platí to jak pro velké organizace, ale i pro střední a malé firmy.  
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4.2.2 Nástroje a metodiky pro neustálé zlepšování procesů 

FMEA 
FMEA se vyznačuje systematizovaným sledem činností zaměřených na vyhledání a 

ocenění možných vad výrobků nebo procesu následném identifikování kroků pro zabránění či 
omezení vzniku vad. Vše by mělo byt pečlivě zdokumentováno. 

QFD 
QFD je systematický proces, který pomáhá identifikovat požadavky zákazníka a přenáší 

je do všech funkcí a aktivit ve společnosti tak, že hlas zákazníka je brán neustále na zřetel. 
Navíc, názorné vizuální velké pomůcky (matice) představují vždy vstup a výstup, což 
zajišťuje vizuální sledování potřeb zákazníka až do výroby. 

Global 8D 
Global 8D je standardizovaná metoda šetřící čas a investice v situaci, kdy se náhle objeví 

problém, jehož příčina je neznámá, většinou je třeba problém řešit co nejrychleji, nejúčinněji 
a někdy ochránit zákazníka od nežádoucích důsledků příslušné chyby. Proces Global 8D se 
aplikuje na stávající systém v situaci, když problém již nastal. 

Six Sigma 
Six Sigma je metodika pro neustálé zlepšování procesů. Shrnuje některé známé postupy z 

metodiky TQM, ale přináší i nové postupy. Je přizpůsobena potřebám reálné podnikové 
praxe, použitelná i pro organizace zabývající se výrobou. Založena je na přesných datech, 
která slouží k eliminování defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti ve všech oblastech 
výroby. V současné době je velmi populární, protože nejen že zlepšuje kvalitu, ale díky ní se 
dosahuje také velkých úspor a zlepšení. 

Lean production 
Lean production nebo-li štíhlá výroba je metodika vyvinutá firmou Toyota po 2.světové 

válce jako Toyota Production System (TPS). Jedná se o specifický přístup k výrobě, kdy se 
dodavatel snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tak, že bude vyrábět jen 
to, co zákazník požaduje. Snahou je vytvářet produkty v co možná nejkratší době a hlavně s 
minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne se toho 
minimalizací plýtvání. Např. omezení velkých zásob ve skladu, snížení čekacích dob a 
prostojů, omezení nadbytečné výroby, neefektivních pohybů a manipulace,  manipulace 
s materiálem atd. Kontrola kvality se musí provádět na konci procesu, místo toho aby její 
tvorba byla přímo do něj zabudována. 
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Tato metodika se snaží řídit heslem "náš zákazník, náš pán". Její princip spočívá v 
náhledu na rovnici zisku, a to následujícím způsobem: 

Náklady + Zisk = Cena  metodika mění na: Cena - Náklady = Zisk 

Lean production používá nástroje a techniky jako např. 5 S, Kaizen, Kaban, Poka-Yoke, 
zásobování Just In Time, TPM a mnoho dalších. 

Kaizen 
Kaizen není metoda ani nástroj. Jedná se o filozofii, která charakterizuje způsob myšlení 

lidí, způsob jejich práce i života. V některých zemích je Kaizen naprosto běžné, normální 
slovo a nikdo nediskutuje o jeho významu. V mnoha japonských firmách zaměstnanec při 
nástupu do nového zaměstnání podepisuje pracovní smlouvu, kde je mimo jiné uvedeno: 
činnost odpovídající pozici plus Kaizen.

Filosofie Kaizen je jednou ze součástí metodiky Lean production, i když ji lze najít v 
řadě podniků i používanou samostatně. Mnoho lidí si pod Kaizen představuje jednoduché 
zlepšování, ale pravou podstatou je změna myšlení lidí za účelem získání náskoku před 
konkurencí. 

[8] 
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5 Aplikace na výrobku přepínače Bremas CS 
Válcové přepínače Bremas CS tvoří jeden ze stěžejních programů v CMB s.r.o., jež je 

součástí italské společnosti Bremas Ersce S.p.A, kde se také nachází vrcholový management. 
Společnost Bremas Ersce S.p.A je výhradním dodavatelem i odběratelem společnosti CMB. 
V  Brně se provádí kompletování výrobků, testování a balení. Následuje transport hotových 
výrobků zpět do mateřské firmy v Itálii.  

Přepínače Bremas řady CS se vyrábí ve dvou provedeních, jež se liší velikostí 
maximálního přípustného proudu. Vyrábí se řada 40 A nebo 60 A, a to v režimu „just in time“ 
dle požadavků zákazníka. Výrobky této řady se vyznačují širokou možností využití, neboť 
jednotlivé spínací okruhy je možno skládat do tzv. pater, což umožňuje spínání okruhů, které 
spolu nemusí být elektricky spojené. Počet pater přepínače závisí na požadavku zákazníka. 
Konstrukčně lze sestavit bez problémů i 10 pater přepínače. 

5.1 Popis výrobku 
Po konzultaci s vedením společnosti byl pro analýzu a zavedení statistické regulace 

zvolen čtyřpatrový přepínač ZN 771808 z výrobkové řady CS. Jedná se o slabší provedení 
přepínače s maximálním proudem 40 A.  

 

Obr. 5.1. Přepínač Bremas CS ZN771808 

Tento výrobek byl vybrán z důvodu malé efektivity při výrobě. Za rok 2008 se vyrobilo 
celkem 1000 ks tohoto přepínače vždy ve 100 kusových dávkách. Podle dat získaných z firmy 
byla průměrná efektivita 40,2 %. Ještě by bylo vhodné zmínit, že společnost CMB má se 
společností Bremas Ersce S.p.A fixní sazbu 13,20 € / hod.   
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5.2 Popis pracoviště 
Výrobek se montuje na dílně skládající se z osmi pracovišť, jednoho místa pro kontrolu, 

dvou skladovacích regálů a místa pro odkládání již hotových, zkontrolovaných a zabalených 
výrobků připravených na export. V současné době se na sedmi pracovištích provádí současně 
montáže výrobků a na pracovišti č.2 probíhá balení, které provádí paní obsluhující kontrolu.  

 

Obr. 5.2. Schéma dílny ve společnosti CMB Brno 

 

Obr. 5.3. Schéma pracovních operací 
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5.3 Popis výrobních operací přepínače a časů 

5.3.1 Montáž přepínače 

Tab. 5.1  Seznam výrobních operací 

 

V příloze je vytvořen kompletní návod na postup montáže přepínače ZN 771808 (včetně 
seznamu a fotografií jednotlivých komponentů), který bude volně vytištěný sloužit 
pracovníkům na pracovišti, aby byl zabezpečen hladký průběh výroby tohoto přepínače. 
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Tab. 5.2  Naměřené hodnoty pro jednotlivé montážní operace 

 

Kompletní tabulka v původní velikosti včetně popisků je uvedena v příloze na straně 47. 

 

Tab. 5.3  Celkový čas na montáž 100 ks přepínačů 

 

Kompletní tabulka v původní velikosti včetně popisků je uvedena v příloze na straně 48. 
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Ztrátový čas je koeficient na osobní přestávky a na přirozené potřeby člověka. Používá se 
hodnota od 1 do 15 %, zde byla použita po konzultaci s pověřenými pracovníky firmy 
hodnota 13 %. Ztrátový čas se přičítá jak k času vlastního procesu, tak k času režijnímu. 

 

5.3.2 Kontrola přepínače 

Na výstupní kontrole se provádí tzv. 100 % kontrola, kde se pomocí přípravku kontroluje 
funkčnost přepínače a správnost jeho zapojení (správné osazení vaček). Pokud se na kontrole 
ukáže bezchybnost výrobku, je možné hotový výrobek zabalit a odeslat zákazníkovi. Ale 
pokud se objeví závada na výrobku, je přepínač rozebrán a závada se musí odstranit. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o malosériovou výrobu (zakázky obsahují řádově desítky až 
stovky kusů), jsou neshodné výrobky rozebírány a znovu vhodně sestaveny. 

Tab. 5.4  Naměřené hodnoty pro jednotlivé pracovní operace 

 

Tab. 5.5  Celkový čas na kontrolu 100 ks přepínačů 

 

27 



 

5.3.3 Balení přepínače 

Po úspěšné kontrole výrobku následuje závěrečná operace balení do krabic. Do každé 
krabice je vkládáno 5 ks přepínačů spolu s příbaly. Ty tvoří 10 ks šroubků M5x12 vložené do 
igelitového sáčku a  pět kusů páky ovládání.  

Prvním krokem při balení je složení krabice, která je v rozloženém stavu přímo od 
výrobce. Při správném postupu trvá její složení pár desetin vteřiny. Druhým krokem je 
optická kontrola každého přepínače a vložení do krabice. Třetím krokem je naplnění pytlíků 
10 ks šroubků a vložení do krabice. Dále se vloží 5 ks páky ovládání a krabice se uzavře. 
Posledním krokem je nalepení natisknuté etikety s druhem výrobku na boční část krabice. 

Tab. 5.6  Naměřené hodnoty pro jednotlivé pracovní operace 

 

Tab. 5.7  Celkový čas na balení 100 ks přepínačů 
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5.3.4 Celkový čas 

Při výrobě přepínače musíme brát v úvahu všechny dílčí výrobní časy, tj. celkový čas 
montáže spínače, celkový čas kontroly a celkový čas na zabalení zakázky. Výsledný čas je 
součtem těchto tří dílčích časů. V tabulce 5.8 je uveden výsledný čas v minutách na výrobu 
100ks přepínače CS.  

 Tab. 5.8  Vypočtený celkový čas na 100ks výrobků 

 

5.4 Pracovní postup při montáži přepínače ZN 771808 
Tento pracovní postup bude k dispozici na každém pracovišti. 

Krok 1: Pouzdro rohatky položíme na přípravek 1, doprostřed vložíme nejprve 
plastovou podložku se čtvercovým otvorem, na ní kovovou podložku se čtvercovým otvorem 
a nakonec rohatku. Západku vložíme do drážky k rohatce a pomocí kleští vložíme pružinu 
rohatky. Tento postup opakujeme i z protilehlé strany. 

Pozor, při neopatrné manipulaci s pouzdrem může nezajištěná pružina vyskočit! 

Dále zasuneme do rohatky hřídel (135 mm) zářezy nahoru a pouzdro s rohatkou 
odebereme z prvního přípravku. 

 
Obr. 5.4  Pouzdro rohatky s rohatkou, západkami a hřídelí 
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Krok 2: Nyní použijeme přípravek 2, kdy na něj položíme 2 dlouhé matice CA M5x13 a 
na ně již předpřipravené pouzdro rohatky. Na hřídel nasadíme základnu segmentu (první 
patro), vačku dle schématu, složíme rolničku s kontaktem a pružinou pohyblivky a uložíme 
do základny segmentu (2 ks rolniček na patro protilehle), vložíme 4 měděné kontakty tak, aby 
zapadly do otvorů v základně.  

Krok 3: Na již vytvořené první patro přepínače nasadíme další základnu segmentu, vačku 
dle schématu a postup s rolničkou a kontakty opakujeme podle kroku 2.  

Pozor na správné osazení vačky dle schématu! 

Krok 4: Na druhé patro přepínače nasadíme další základnu segmentu, vačku dle schématu 
a postup s rolničkou a kontakty opakujeme podle kroku 2. 

Krok 5: Na třetí patro přepínače nasadíme poslední základnu segmentu, vačku dle 
schématu a postup s rolničkou a kontakty opět opakujeme podle kroku 2.  

Na závěr nasadíme uzavírací víčko segmentu s ohledem na otvory držící měděné 
kontakty 4.patra. 

Krok 6: Pozinkovaný jazýček zasuneme do spodní drážky hřídele a hřídel zatlačíme, aby 
se jazýček dotýkal uzavíracího víčka. Nasadíme třmen svorníku tak, aby otvory ve třmenu 
lícovaly s otvory ve víčku segmentu. 

Vezmeme 2 ks šroubů o délce 93 mm, nasadíme vějířové podložky, šrouby vložíme skrz 
třmen svorníku do otvorů a utáhneme pomocí el.šroubováku s nastaveným utahovacím 
momentem.  

Na pouzdro rohatky nalepíme etiketu VA13215 s označením typu výrobku. 

Krok 7: Předtištěná čísla ze samolepkového pásu nalepíme na přepínač dle schématu a 
směr textu dle následujícího obrázku. 
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Obr. 5.5  Nalepení čísel a etikety 

 

Krok 8: Dle schématu osadíme můstkové propojky a plíškové propojky. Šrouby M5x12 
s křížovou hlavou osadíme příslušnými podložkami a zašroubujeme pomocí zavěšeného 
el.šroubováku. Na místa označená nalepeným číslem patří pod šroub podložka pro kabel 
(hranatá), na místa bez čísel patří podložka prohnutá (DIN 137). 

 

5.4.1 Schéma zapojení vaček 
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5.4.2 Seznam jednotlivých dílů přepínače 

  
Přípravek 1 Přípravek 2 

 
 

Pouzdro rohatky Rohatka 

 

Západka CA Pružina rohatky a podložka se čtvercovým 
otvorem plastová 

  
Hřídel L = 135 mm Matice dlouhá CA (M5 x 13) 
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Základna segmentu CA Vačka 1 a 2 

 
 

Rolnička pro CA Kontakt rolničky 

 
 

Kontakt měděný Pružina pohyblivky 

 

 

Uzavírací víčko segmentu Jazýček plechový CA, pozinkovaný 
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Třmen svorníku CA Šroub svorníku  L = 93 mm 

 
 

Propojka můstek Propojka plíšek 

 
 

Šroub M5 x 12 kříž.dr., hlava 8,5 Podložka pro kabel 

 
 

Podložka prohnutá 5 Podložka vějířová 5 

 

 

Sestava páka černá  
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5.5 Problémy  spojené s výrobou a logistikou 
Jak již bylo řečeno na začátku, firma CMB je dceřinou společností Bremas Ersce S.p.A se 

sídlem v Itálii a je hlavním dodavatelem i odběratelem společnosti CMB.  

5.5.1 Problémy při plánování výroby 

Plánování výroby probíhá na základě plánování s tří týdenní předpovědí, ta ovšem není 
fixní a operativně se ještě může dodatečně měnit dle požadavků zákazníka.  

Zakázky se v Bremas Ersce vygenerují pomocí programu SAP, exportují je do programu 
MS Excel a zašlou e-mailem do CMB. Tato komunikace je trochu krkolomná, i když  
relativně funkční, ale může zde nastat problém. Při posílání materiálu do CMB se totiž občas 
stane, že přijde jiný počet dílů nebo jiný druhu materiálu než mělo být zasláno. Na základě 
takového zjištění se po přepočítání materiálu v CMB musí poslat e-mail do Bremas Ersce, aby 
se stav skladu v programu SAP opravil. To ovšem nemusí být vždy vykonáno (důvodů může 
být mnoho) a nastává problém při dalším plánování zakázek, a také při budoucí inventuře. Při 
dalším plánování zakázek se totiž v Bremas Ersce počítá s tím, že jejich sklad souhlasí se 
skladem v CMB, a tak na další zakázku pošlou jen zbylou část materiálu, ale již netuší, že to 
co by teoreticky mělo být uskladněné v CMB tam není. Poté vznikají při montáži prostoje, 
protože se zakázka vyrábí na několikrát, nebo se musí vzít materiál z jiné zakázky a tím není 
možno kompletovat další zakázky s pozdějším termínem. Tak vzniká množství 
neproduktivních časů, které stojí firmu nemalé peníze. Alespoň malou záchranou této situace 
by mohlo být pořádání pravidelných inventur čtvrtletně, případně pro začátek i měsíčně, 
nikoliv jen jednou ročně, jak je tomu v současné době. 

5.5.2 Problém s dokumentací 

Další problémem je skutečnost, že program SB Komplet (používaný logistický software 
v CMB) sice obsahuje kusovník, ale nelze do něho ukládat technologické dokumentaci typu 
pdf nebo doc. Program SAP toto umí a v Bremas Ersce tak běžně tímto způsobem mění 
technickou dokumentaci. Do CMB musí z Bremas Ersce poslat e-mail s upozorněním a 
přiloženou dokumentací, že se změnila. Pokud někdo zapomene email poslat nebo se cestou 
ztratí, potom v CMB vyrábí podle starých dokumentací, čímž vzniká neshodný výrobek nebo 
lépe řečeno neshodná zakázka. 

5.5.3 Nízká efektivita výroby 

Po prozkoumání výrobního procesu, natočení videa pro zpětné sledování výrobního 
procesu, vytvoření časových norem, byla provedena porovnání s normami společnosti Bremas 
Ersce. Tyto normy jsou tzv.normy čistého pracovního času, kdy se nebere ohled na přípravu 
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materiálu ani na jiné ztrátové časy, jako jsou přestávka na osobní potřeby. Při hlubším 
porovnání a přepočítání bylo zjištěno, že v normách nejsou započítány všechny operace. 
Nezapočítané operace jsou v následující tabulce, kde jsou uvedeny i změřené časy pro 
jednotlivou operaci. 

Tab. 5.9  Efektivita výroby přepínače za rok 2008 
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Tab. 5.8  Čas italské normy a nezapočítané operace 

 

Z tabulky je patrné, že celkový čas na výrobu jednoho kusu přepínače se ve skutečnosti 
liší o 106 sekund oproti italským normám. To je také jedním z důvodů tak nízké efektivity 
výroby za minulý rok. Při použití nově přepočítaného času se průměrná efektivita zvýšila ze 
40,2 % na 53,5 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o čistý čas jednotlivých kroků, reálně je 
zcela nemožné dosáhnout 100 % efektivity. Vždy totiž vzniknou nějaké neefektivní časy 
spojené s přípravou pracoviště, úklidem mezi jednotlivými operacemi a ukončením práce.  
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5.6  Vytvoření časových norem 
Zde se jedná o produktivní výrobní čas bez ztrátových časů. 

Tab. 5.9  Normovaný čas na montáž přepínače ZN 771808 
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Tab. 5.10  Normovaný čas na kontrolu přepínače ZN 771808 

 

Tab. 5.11  Normovaný čas na balení přepínače ZN 771808 

 

 Celkový normovaný čas na výrobu, kontrolu a balení přepínače ZN 771808 je 
1185,8 minut na 100 kusů. Při přepočítání efektivity za minulý rok podle této normy se 
z výšila efektivita výroby na 60,1 % z původních 40,2 %. Dalšímu zvýšení efektivity by jistě 
pomohlo, kdyby byl na dílně režijní člověk, který by přichystával materiál a převážel hotové 
kusy ke kontrole.  
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5.7 Chyby, které se mohou vyskytnout při výrobě 

5.7.1 Zaměněné pouzdra rohatek 

Přepínače CS se vyrábí v provedení 40 A a 60 A. Každý typ má odlišný vnitřní tvar 
pouzdra, přestože z venku jsou oba typy stejné. Při měření se stalo, že v právě rozbalené 
krabici dovezené od dodavatele z Itálie bylo přimícháno několik kusů 60A provedení. 

 

Obr. 5.6  Pouzdro rohatky, vlevo provedení 40 A, vpravo provedení 60 A. 

5.7.2 Špatně odstřižený kontakt 

 

Obr. 5.7  Špatně odstřižený kontakt 
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5.7.3 Kontakt bez závitu 

V měděným kontaktu musí být už od dodavatele vytvořen závit pro uchycení propojek a 
mostů pomocí šroubu. Pokud se na takový to kus nepřijde při jeho montáži, ale až při montáži 
mostů a propojek, nezbývá nic jiného než rozebrat příslušné patro a kontakt vyměnit. V tom 
případě nastává několika minutové zpoždění.   

 

Obr. 5.8  Vlevo kontakt bez závitu, vpravo kontakt se závitem 

5.7.4 Špatně ohnutý měděný kontakt 

Měděný kontakt se při výrobě ohýbá do přesného úhlu, aby jeho výstupky přesně zapadly 
do základny segmentu. Stalo se v několika málo případech, že kontakt neměl zcela optimální 
úhel a potom nešlo usadit víčko segmentu. V tomto případě pak musí na řadu přijít kleště a 
lidská dovednost. 

5.7.5 Špinavé základny segmentu 

Na několika kusech základen byla zaschlá solvina, kterou byly zaneseny malé otvory 
určené pro držení měděných kontaktů. Ostrým špičatým předmětem se musely otvory vyčistit, 
což však způsobilo zdržení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nově otevřenou krabici, 
problém byl zjevně způsoben dodavatelem. 

5.7.6 Zaměněné vačky 

Při montáži přepínače se používají dva druhy vaček. To, která vačka se má na dané patro 
použít, je patrné ze schématu. Záměna vaček se pozná až na elektrické kontrole, špatný kus se 
musí rozebrat a opravit. Faktem je, že se tato příčina stává jen velmi ojediněle.   
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6 Závěr 
Cílem této práce bylo v teoretické části vytvořit přehledný rozbor statistické regulace se 

zaměřením na malosériové typy výrob. Byly definovány druhy statistické regulace, její 
jednotlivé fáze, prostředky pro kontrolu procesu a efektivity výroby.  

V praktické části byla provedena analýza výrobního procesu přepínače ZN 771808. Byl 
vytvořen snímek pracovního dne, natočen videozáznam jednotlivých operací pro jejich 
analýzu. Dále byl vytvořen technologický postup montáže přepínače včetně fotodokumentace 
jednotlivých komponentů, definován druh chyb, které se mohou při výrobě vyskytnout. 
Měřením času jednotlivých operací byl spočítán celkový čas potřebný na výrobu 100 ks 
přepínače. Na závěr byly vytvořeny normy spotřeby času na výrobu, kontrolu a balení 
přepínače. 

Při hlubším zkoumání problému s nízkou efektivitou výroby přepínače byly zjištěny 
nedostatky v normách společnosti Bremas Ersce. Při jejich rozboru bylo zjištěno, že v nich 
nejsou započítány všechny výrobní operace. Udávaný čas na výrobu jednoho kusu přepínače 
je společností Bremas Ersce udáván 5,35 min, skutečný čas je však 7,12 min. I když to 
vypadá, že se jedná o několik desítek vteřin na jednom kusu, jde o 33 % času, který není 
nikde započítán. 

Jako nápravné opatření navrhuji sběrnou kartu chyb s evidencí jednotlivých chyb. 
Z výsledků by byla vytvořena Paretova analýza, z ní by vyplynuly chyby zastoupené 
v největším počtu. V případě vadných dílů způsobených dodavatelem by bylo vhodné posílat 
vadné díly zpět dodavateli přes italskou společnost Bremas Ersce. K tomu by bylo vhodné 
vyčíslit vícenáklady vzniklé opravou vadných přepínačů. 
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