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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem montážního pracoviště rozbočovací zásuvky 

pro kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. V úvodní části jsem se zabýval 

problematikou montáže a ergonomie práce. V druhé části jsem analyzoval rozbočovací 

zásuvku, demontoval jsem ji a vytvořil její 3D model. Na základě analýzy jsem vytvořil 

montážní postupy jednotlivých pracovišť, navrhnul vybavení pracovišť a určil jejich 

pořizovací náklady. Pak jsem porovnal tyto pracoviště z ergonomického hlediska, především 

podle dodržování přijatelných a podmínečně přijatelných pracovních poloh při montáži. 

 

Abstract 

The master thesis deals with the design of the assembly workstation of a socket for 

piece, small series and series production. In the introductory part I was dealing with assembly 

and ergonomics. In the second part I analyzed the socket, disassembled it and created a 3D 

model. On the basis of the analysis, I created the assembly process of workplaces, designed 

workplace equipment and determined their initial costs. Then I compared these workplaces 

from an ergonomic aspect, especially when adhering to acceptable and conditionally 

acceptable working positions during assembly. 
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1. Úvod 

Moje diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště montáže pro rozbočovací 

zásuvku od firmy EMOS s.r.o. typ E2010. V první části se zaměřím na popis montáže, její 

formy, metody a možnosti automatizace při montáži.  

Druhá část je zaměřena na problematiku ergonomie.  Budu v ní popisovat pracovní 

prostředí, pracovní místo a vybavení. Nedílnou součástí této kapitoly bude i popis 

pracovních poloh, které dále použiju jako hlavní porovnávací kritérium mezi jednotlivými 

pracovišti. 

 V další části provedu analýzu rozbočovací zásuvky. Nejdříve zásuvku demontuji, 

vymodeluji v softwaru její jednotlivé části a vytvořím kusovník rozbočovací zásuvky.  

Na základě analýzy součásti provedu návrh montážního pracoviště pro kusovou a 

malosériovou výrobu. U obou pracovišť vytvořím montážní postup a popíšu vybavení 

pracoviště. V softwaru Siemens Tecnomatix Jack 8.4 simulaci montážního procesu a 

posoudím pracovní polohy operátora při práci. Poté stanovím rozpočet na pořízení 

jednotlivých pracovišť. Navrhnu pracoviště montáže pro sériovou výrobu, které budou 

vycházet z ergonomického vyhodnocení předešlých pracovišť. Rovněž pro ně vytvořím 

montážní postupy, popíšu vybavení pracoviště a náklady na jeho pořízení. V závěrečné části 

mezi sebou jednotlivá pracoviště porovnám podle ergonomie a nákladů na pořízení. 
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2. Základy montáže 

V diplomové práci se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro rozbočovací 

zásuvku, proto nejdříve potřebuji načerpat informace o formách montážního procesu, 

metodách montáže, způsobech automatizace při montáži a jejím postavení ve výrobě. 

Montáž patří do závěrečné fáze výrobního procesu a zaujímá velkou část pracnosti 

vzhledem k celému výrobnímu procesu. Je to zapříčiněno poměrně malou automatizací, 

mechanizací a organizačnímu propracování. Pracnost montáže ve strojírenské výrobě 

představuje asi 30–50 % z celé výroby. Nižší procenta jsou u velkosériové výroby, vyšší u 

kusové výroby [1].  

Montáž je soubor činností, které vykonají lidé a stroje, v předepsaném pořadí za účelem 

spojit dvě a více součástí do jednoho celku. Montážní proces je poslední částí výrobního 

procesu a skládá se z montážních operací – to jsou práce, které probíhají na jednom 

pracovišti. Soubor operací, které souvisí se spojováním součástí v konečnou součást, se 

nazývá technologický postup montáže. Výchozím podkladem pro tento postup je montážní 

schéma, které zobrazuje propojení jednotlivých součástí [2]. 

Montáž můžeme rozdělit podle různých hledisek: 

- Místa provádění montáže. 

- Pohybu montážního celku. 

- Stupně automatizace a mechanizace [3]. 

 

2.1. Dělení montáže podle místa vykonávání 

a) Externí montáž – Jedná se o montáž, která probíhá mimo podnik, většinou u 

zákazníka. Na montéry jsou kladeny vyšší nároky na samostatnost a rozhodování, při 

každé montáži mohou být jiné podmínky. Při externí montáži je snaha co nejvíce 

součástí spojit interně a jen nutné úpravy provádět externě.  Externí montáž se často 

využívá při montáži konstrukcí (potrubí), dopravních, manipulačních a výrobních 

zařízení [3], [4]. 

b) Interní montáž – Montáž probíhá v podniku. U rozměrných výrobků se využívá 

sestavení montážních celků, doprava k zákazníkovi a výsledné smontování a ověření 

u zákazníka. Při špatné funkčnosti, se musí zařízení zase rozebrat a přepravit do 
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výrobního podniku. Druhou variantou je kompletní montáž ve výrobním podniku, 

ověření funkčnosti zařízení, demontáž zařízení. Až potom bude následovat doprava 

a montáž zařízení u zákazníka. Interní montáž se využívá především při výrobě 

spotřebního zboží a dopravních prostředků [3].  

 

2.2. Technicko – organizační formy montážního procesu 

Montážní systémy je možné určovat podle časové a prostorové struktury, která 

vychází z velikosti, složitosti a množství montovaných součástí a je dána  

technicko – organizační formou. Podle této formy se montáže nejčastěji dělí na stacionární 

a pohybové montáže, viz obr. 1 [5]. 

 

Obr.  1: Technicko – organizační formy montáže 

 

2.2.1.  Stacionární montáž 

Někdy je označována jako fázová, nepohyblivá montáž. Jedná se o montáž součástí 

na jednom místě jedním nebo více pracovníky. Stacionární montáž může být prováděna 

dvěma způsoby: jako soustředěná nebo rozčleněná [5]. 
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a) Soustředěná montáž 

Tuto montáž vykonává jedinec nebo skupina lidí a dochází při ní ke spojování 

součástek na jednom pracovním místě. K soustředěné montáži jsou většinou použity 

rámcové montážní postupy (bez časového průběhu). Nevýhodou těchto montáží je jejich 

dlouhá doba a nepravidelný průběh montáže, dále je omezen počet pracovníků a jejich vyšší 

nároky na kvalifikaci. Naopak výhodou těchto pracovišť je možnost přizpůsobení při změně 

ve výrobě [5]. 

 

Obr.  2: Schéma soustředěné montáže [6] 

 

b) Rozčleněná montáž 

Zde probíhá rozčlenění výrobku na více montážních celků a na různých pracovištích 

probíhá současně předmontáž jednotlivých celků. Na dalším pracovišti probíhá výsledné 

sestavení z montážních celků. Vzhledem k velkém množství prací není pevně daná časová 

návaznost mezi jednotlivými montážními operacemi, ale je zde použita časová rezerva pro 

přechod montážního celku k další operaci nebo k výslednému sestavení. Podle časové 

rezervy můžeme rozlišovat rozčleněnou montáž s volným taktem a s pevným taktem [5]. 

 

Obr.  3: Schéma rozčleněné montáže [6] 
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2.2.2.  Nestacionární montáž (pohyblivá) 

Při montáži výrobku dochází k rozčlenění montážních operací na různá pracoviště a 

výrobek se mezi pracovišti pohybuje. Přenos může být skupinový (jeřábem, vozíkem, 

paletou) nebo individuální (dopravníky, manipulátory), přetržitý nebo kontinuální. Další 

dělení je podle trajektorie pohybu a uspořádání pracoviště vůči operátorovi. Pohybovou 

montáž lze rozčlenit na montáž předmětnou, linkovou a proudovou [5], [6]. 

a) Předmětná montáž 

Tato montáž se vyznačuje pohybem montovaného předmětu mezi pracovišti, na 

každém pracovišti vykonává pracovník opakující se montážní práce. Tyto linky často bývají 

vícepředmětné, kvůli tomu mají univerzální vybavení na pracovištích. Takt linky závisí na 

pracnosti prováděných prací. Předmětná montáž se používá při malosériové a velkosériové 

výrobě [2], [5]. 

 

Obr.  4: Schéma předmětné montáže [6] 

 

b) Linková montáž 

Při této montáži opět putuje montovaný předmět mezi pracovišti, která jsou už více 

zaměřená jen na jednu operaci, nepoužívá se univerzální zařízení. Linková montáž může být 

synchronizovaná nebo nesynchronizovaná a s periodickým taktem nebo s nepřetržitým 

pohybem. Využívá se při velkosériové výrobě [2], [5]. 

 

Obr.  5: Schéma linkové montáže [6] 
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c) Proudová montáž 

Jedná se o nejvyšší formu nestacionární montáže, na pracovištích probíhá většinou 

jednopředmětná montáž. Na těchto linkách musí dojít ke sladění objemu práce na 

jednotlivých pracovištích a jejich synchronizaci pro plynulý přechod montážních celků mezi 

pracovišti. Používají se jednoúčelová pracovní zařízení. Využívá se při hromadné výrobě 

[5]. 

 

Obr.  6: Schéma proudové montáže [6] 

 

Dělení nestacionární montáže podle tvaru montážní linky: 

a) Otevřená struktura 

Výhody: Lepší možnost přidat další montážní pracoviště, lepší zásobování pracoviště. 

Nevýhody: Nepřehlednost pracoviště [3]. 

 

 

 

Přímková struktura Tvar U 

Obr.  7: Schéma s otevřenou strukturou montážní linky [3] 

 

b) Uzavřená struktura 

Výhody: Využití vratné větve dopravníku, přehlednější montáž. 

Nevýhody: Obtížnější způsob zásobování [3]. 
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Obdélníková struktura Šestiúhelníková struktura Kruhová struktura 

Obr.  8: Schéma s uzavřenou strukturou montážní linky [3] 

 

2.3. Rozdělení montáže podle stupně automatizace a mechanizace 

Volba stupně automatizace u montážního pracoviště závisí na velikosti, rozměrové a 

geometrické přesnosti a na složitosti součástí. Důležitá je také sériovost výroby. Montáž lze 

rozdělit na ruční, mechanizovanou a automatizovanou, popřípadě jejich kombinace [2]. 

a) Ruční montáž 

Ruční montáž se používá zejména v kusové a malosériové výrobě, využívají se 

univerzální nástroje.  

Výhody: Nízké počáteční náklady, vysoká variabilita montáže. 

Nevýhody: Nižší produktivita, nutnost řešit ergonomii práce. 

b) Mechanická montáž 

Výhody: Nahrazení fyzicky náročné práce (zlepšení ergonomie práce), zvýšení 

produktivity. 

Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady. 

c) Automatická montáž 

Výhody: Velká produktivita, omezení činností člověka. 

Nevýhody: Nevhodné pro malé série, vysoké pořizovací náklady, obtížná změna montáže, 

nutnost vyšší přesnosti výrobků [2], [4]. 
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Obr.  9: Charakteristika typů montáže z hledsika automatizace a mechanizace [3] 

 

2.4. Metody montáže 

Přesnost montážních celků lze dosáhnout jednou z následujících metod: 

a) Metoda úplné vyměnitelnosti 

Tato metoda umožňuje montovat všechny součásti rozměrového řetězce bez předešlého 

výběru. Výhodou je možnost plně automatizovat proces montáže, nižší kvalifikovanost 

obsluhy, možnost rychlého nahrazení vadné součásti, Naopak největší nevýhodou je nutnost 

vyrábět velice přesné výrobky s malým tolerančním polem a schopnost měřit přesné 

rozměry. Tato metoda se využívá především v hromadné a velkosériové výrobě [7]. 

b) Metoda částečné vyměnitelnosti 

Vychází z předpokladu, že většina vyráběných součástí se vyrábí ve střední oblasti 

tolerančního pole, a že při sestavování montážního celku z většího množství součástí 

nedojde k setkání více součástí, které se nachází v krajním tolerančním poli. Výhodou této 

metody je opět možnost montovat součásti bez předešlého výběru a možnost výroby součástí 

s větším tolerančním polem. Naopak nevýhodou je nutnost dolícování součástí, jejichž 

rozměry nevyhovují tolerančnímu řetězci [7].  
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c) Metoda výběrová 

Tato metoda se používá, když je se tvoří montážní celek s velmi malou vůlí nebo 

přesahem. Součástky se vyrábí ve větší toleranci a předepsaná vůle nebo přesah se získává 

vhodným výběrem součástí. Tato metoda se používá například při montáži valivých ložisek, 

vstřikovacích čerpadel atd. [7]. 

d) Metoda kompenzační 

Tato metoda využívá součástí s větším tolerančním polem a velikost závěrného členu 

dosáhne přidáním kompenzačních prvků. Výhodou této metody je zvýšení tolerančního pole 

součástí. Nevýhodou je zvyšování členů v rozměrovém řetězci. Tato metoda se využívá 

v kusové a malosériové výrobě [7]. 

e) Metoda regulační 

Tato metoda je podobná metodě kompenzační, akorát místo pevných kompenzačních 

prvků pro dosažení tolerance závěrného členu využívá změnu polohy jednoho ze členů 

(využívání klínů, stavěcí lišty) [7]. 

f) Metoda lícování 

Při této metodě dochází k výrobě součástí s širokým tolerančním polem a při sestavování 

dochází k dolícování jedné součásti pro dosažení funkčnosti montážního celku. Dolícování 

se provádí broušením, pilováním, zaškrabáváním nebo leštěním. Tato metoda se využívá 

v malosériové a kusové výrobě [7]. 

Nejmenší výrobní tolerance vyžaduje metoda úplné vyměnitelnosti. Čím menší výrobní 

tolerance potřebujeme dosáhnout, tím je výroba dražší, ale naopak se zlevňuje montáž, viz 

obr. 10 [7]. 

 

Obr.  10: Závislost nákladů na výrobní toleranci [7] 
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2.5. Zakládání a spojování 

Montáž je většinou vnímána jako zakládání a spojování součástí. Kromě těchto procesů 

jsou při montáži využívané i jiné, například průvodní procesy, viz obr. 11 [8].  

 

Obr.  11: Dílčí montážní procesy [8] 

 

Při vytváření montážní jednotky dochází ke dvěma základním operacím – zakládání 

a spojování. Zakládáním se rozumí manipulace se součástkami tak, aby se dostali do 

požadované polohy, kterou musí zaujímat před spojováním. Podstatou spojování je zaručit 

požadovanou polohu pomocí montážních spojů [8]. 

Montážní spoj je místo styku dvou a více součástí a zabezpečuje jejich vzájemnou 

polohu. Spoje můžeme rozdělit podle: 

a) Počtu stupňů volnosti 

Nepohyblivé spoje – Spojem jsou odebrány všechny stupně volnosti mezi základní a 

zakládanou součástí. 
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Vytváření montážní 
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Pohyblivé spoje – Zde je ponechán aspoň jeden stupeň volnosti [8]. 

b) Rozebíratelnosti spoje:  

Rozebíratelné – Ty, které lze snadno bez poškození rozebíraných součástí a spojovacích 

součástí opakovaně rozebírat a spojovat.  

Nerozebíratelné spoje – Tyto spoje je možné rozebrat pomocí porušení spojovacích součástí 

(např.: ustřihnutí hlavy nýtu) [1]. 

 

Obr.  12: Druhy spojů [8] 

a – nepohyblivý, nerozebíratelný b – nepohyblivý, rozebíratelný 

c – pohyblivý, rozebíratelný d – pohyblivý, nerozebíratelný 

 

c) Dělení z hlediska vzniku 

Přímé – Je tvořeno založením a současným spojením materiálu bez přídavného materiálu. 

V tomto případě se jedná o šroubová spojení (viz obr. 13b), spojení svařováním bez 

přídavného materiálu a spojení pomocí síly (lisování, přímé nýtování). 

Nepřímé – Ke spojení součástí jsou použity buď spojovací součástky (šrouby, kolíky, nýty), 

anebo spojovací materiál (lepení, pájení, svařování s přídavným materiálem) [8]. 

V některých případech je těžké rozeznat zakládání a spojování, tyto dva procesy 

mohou splynout dohromady. Může se jednat o nalisování (viz obr. 13a), anebo 

zašroubováním součásti do základní součásti, viz obr. 13b [8]. 
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Obr.  13: Příklad současného založení a spojení součástí [8] 

 

V této části diplomové práce jsem získal poznatky o formách a metodách montáže a také 

o způsobech využití automatizace při montáži. V poslední části jsem se zabýval možnostmi 

zakládání a spojování součástí. Tyto informace využiju dále v diplomové práci při návrhu 

montážního pracoviště pro rozbočovací zásuvku.  
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3. Ergonomie 

Nedílnou součástí ruční montáže je ergonomie práce. Ta je důležitá pro navrhování 

pracoviště a zabývá se tím, aby práce pro zaměstnance byla co nejpříjemnější, nedocházelo 

při ní k poškození zdraví a aby práce vykonávaná lidmi byla co nejefektivnější. V úvodní 

části se budu zabývat ergonomií jako vědní disciplínou.   

Ergonomie patří mezi nejmladší vědní obory a zabývá se zákonitostmi lidské práce. 

Název ergonomie vznikl spojením dvou řeckých slov ergon (práce) a nomos (zákon). 

Ergonomie je interdisciplinární obor, který čerpá z humanitních oborů (antropometrie, 

fyziologie, psychologie, sociologie atd.) a technických oborů (konstruování, normování, 

statistika, atd.) [9], [10].  

V posledních letech dochází k neustálému vývoji vědy a techniky, vzniku nových 

výkonnějších strojů a zařízení. Může vznikat nepoměr mezi požadavky na obsluhu stroje a 

možnostmi a schopnostmi člověka, který ho obsluhuje. Při dlouhodobém vysokém namáhání 

člověka může docházet k únavě nebo dokonce ke zdravotnímu poškození člověka. Úkol 

ergonomie je, aby se změnil přistup navrhování techniky bez ohledu na lidské možnosti,  

tzv. „mechanocetrický“ na přístup, který bude brát v úvahu lidské schopnosti a možnosti už 

při vývoji dané techniky tzv. „antropocentrický přístup“ [9].  

Vhodnou aplikací ergonomie dochází k úpravě a ovlivnění faktorů, které na člověka 

působí během práce. Může se jednat o vhodnou úpravu pracovního místa, prostředí, 

odstranění negativních vlivů působících na člověka a o zlepšení hygienických a 

bezpečnostních podmínek [10]. 

 Oficiální definice ergonomie, přijatá Mezinárodní Ergonomickou Asociací (IEA) 

v roce 2001 zní: „Ergonomie je vědecká disciplína, optimalizující interakci mezi člověkem 

a dalšími prvky systému a využívající teorii, poznatky, principy, data a metody 

k optimalizaci pohody člověka a výkonnosti systému“ [9]. 

 Systém člověk – technika – prostředí (CTP), který je uveden v předešlé definici 

ergonomie je možné znázornit schématem (viz obr. 14) 



Návrh pracoviště montáže 

 
20 

 

 

Obr.  14: Systém člověk – technika – prostředí [9] 

 

 Ergonomie přichází se systémovým přístupem. To znamená, že neuvažuje celek 

složený z člověka, techniky a prostředí jenom jako jednotlivé elementy, ale že toto seskupení 

a vazby mezi nimi vytváří nový útvar s charakterisktickými vlastnostmi. Člověk je 

označován jako limitující složka systému (nejslabší článek systému) a ovlivňuje konečné 

chování systému [9]. 

Ergonomické systémy můžeme hodnotit podle různých kritérií: 

1) Produktivita systému – Jedná se o objem vykonané práce za čas. 

Ergonomická opatření v tomoto případě mohou mít dvě podoby: 

a) Zvýšení produktyvity, ale zároveň nezvýšit zátěž pracovníka. 

b) Snížení fyzické a psychické zátěže člověka při zachování produktivity. 

2) Spolehlivost systému – Bezporuchové plnění úkolu, při dodržování časového 

harmonogramu. 

3) Fyzická a psychická namáhavost funkce systému – U fyzické se měří 

spotřebovaná energie a u psychické  se měří psychická zátěž vyvolaná systémem. 

4) Nebezpečnost a hygieničnost systému – Ukazatel, který určuje, zda může 

v systému docházet k úrazům a nebo onemocněním. 

5) Ergonomičnost systému – Jedná se o komplexní ukazatel, který má za cíl dosáhnout 

těchto efektů. 

a) Ekonomické – Tento efekt vzniká především ze zkrácení doby výroby (použitím 

ergonomického nářadí, odstraněním neproduktivní práce), snížením absence lidí 

zapříčiněné úrazem nebo onemocněním.  
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b) Sociální – Tato oblast úzce souvisí s ekonomickým efektem, ale hlavní vliv má 

na spokojenost člověka, jeho zdravotní stav a rodinný život. To všechno se dále 

promítne i do ekonomického efektu. Spokojený člověk nebude chtít opustit své 

zaměstnání [9]. 

 

3.1. Ergatika 

 Systémem člověk – technika – prostředí se zajímá více oborů. Kromě ergonomie to 

je i hygiena práce, organizace práce, estetika atd. Aby nedocházelo na zaměření se jen 

jedním oborem na systém CTP, měl by se tento systém řešit komplexně v rámci více oborů. 

Toto pojetí systému se nazývá ergatika.  

 Ergatika je vědní obor, který optimalizuje systém CTP za účelem toho, aby měl 

člověk co největší možné pohodlí při práci a aby nedocházelo k onemocněním z povolání 

nebo zraněním.  

 Ergetičnost systému se označuje E a pohybuje se v rozmezí 〈0,1〉      

E = 0 – Nízkou ergetičnost má systém, u kterého je velká pravděpodobnost ohrožení člověka. 

E = 1 – Vysokou ergatičnost má systém, ve kterém jsou splněna všechna kritéria (estetické, 

ergonomické, hygienické, atd.). 

 Opakem ergatičnosti je rizikovost, která se značí R. Ta vyjadřuje míru nebezpečí 

ohrožení zdraví [9],  

V této části jsem se dozvěděl, čím se zabývá ergonomie jako vědní obor, její cíle a 

kritéria, podle kterých lze ergonomii hodnotit.  

 

3.2. Ergonomické zásady 

Při navrhování pracoviště musíme brát v ohled negativní podmínky, které mohou na lidi 

v zaměstnání působit. Tyto podmínky máme co nejvíce eleiminovat, aby neohrožovali zdraví 

pracovníků. Většina negativních aspektů je upřesněna v normách a zákonech zabývajících 

se ergonomií práce. V moji diplomové práci se budu zabývat jen těmi aspekty, které by 

mohly mít vliv při montování rozbočovací zásuvky.  
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Cílem ergonomických zásad je, aby pracovníci dosahovali optimální výkonosti a 

nedocházelo u nich k ohrožení zdraví, bezpečnosti, pohody: Toho se dosáhne přizpůsobením 

pracovního prostředí, techniky, podmínek tak, aby nedocházelo k přetěžování lidských 

schopností a vlastností (psychických, fyziologických, anatomických, atd.). Ergonomické 

zásady se řeší především u ruční a mechanizované montáže [11].  

Nejdůležitější ergonomické zásady pro hodnocení pracovních míst: 

- Pracovní prostředí. 

- Pracovní místo. 

- Poloha těla při práci.  

- Pracovní pohyby. 

Všeobecné ergonomické zásady jsou stanoveny  v českých technických normách [11]. 

 

3.2.1. Pracovní prostředí 

Při navrhování nového nebo optamilizaci stávajícího pracoviště je důležité se zabývat 

otázkou pracovního prostředí, eliminovat nepříznivé faktory a vytvořit prostředí, ve kterém 

se budou zaměstnanci cítit dobře.   

V rámci pracovního prostředí se řeší řada faktorů, které negativně ovlivňují pracovníka, 

viz obr 15. 

 

Obr.  15: Rizikové faktory v pracovním prostředí 

 

Pokud tyto činitelé působí na clověka při práci negativně a ohrožují jeho zdraví, označují 

se jako rizikové faktory a definuje je nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [9], [12]. 

Rizikové faktory

Hluk
Osvětlení a 

zraková zátěž
Fyzická zátěž

Další rizikové 
faktory
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Hluk 

Hlukem je označován nepříznivý zvuk, který může být nepříjemný pro sluchový 

vjem nebo dokonce zdraví škodlivý. Hluk se hodnotí pomocí různých kritérií, nejdůležitější 

je intenzita hluku (hlasitost). Ta se určuje hladinou akustického tlaku, značí se Lp a její 

jednotka je decibel [dB]. Obecně platí, čím vyšší intenzita hluku, tím je hluk nebezpečnější. 

Udává se, že při psychických činnostech je rušivý zvuk o intenzitě 30 – 65 dB. Hlasitost od 

66 dB se označuje jako absolutní hluk a je zdraví škodlivý [9], [12]. 

Druhým kritériem hluku je výška zvuku. Zde platí, že zvuk vyšších frekvencí je 

škodlivější. Horší variantou je zvuk kolísavé hlastiosti než kolísavé frekvence nebo než hluk 

o stálé intenzitě [9]. 

Na každého člověka působí hluk jinak. Při hodnotách intenzity zvuku 85 dB a vyšší 

může docházet k problémům s nespavostí a bolestem hlavy. Jako ochránné pomůcky pro 

ochranu sluchu se používají ušní zátky, sluchátkové chrániče, ochranné protihlukové přilby. 

Při vysoké intenzitě hluku v zaměstnání mají lidé nárok na pracovní přestávky [9], [12].  

 

 Osvětlení a zraková zátěž 

 Důležitou podmínkou pro práci je kvalitní osvětlení. Nedostatečné osvětlení nebo 

naopak oslňování negativně působí na zrak, může způsobit pálení očí, zrakovou únavu, 

bolesti hlavy nebo rozmazané a dvojité vidění. Negativní vliv na zrak, zejména při 

dlouhodobějším působení, se označuje jako zraková zátěž [12].  

Ovlivnění zrakové zátěže: 

a) Intenzita osvětlení – Intenzita osvětlení se určuje podle druhu vykonávané práce na 

pracovišti a rozděluje se do šesti tříd, viz. tabulka 1. 
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Tabulka 1: Třídy prací s ohledem na potřebné osvětlení [9] 

Třída Požadavky na 

osvětlení 

Velikost kritického detailu (mm) ze vzdálenosti Osvětlení [lx] 

350 mm 1000 mm 

1 Mimořádné 0,1 0,3 Nad 5000 

2 Velmi vysoké 0,1 – 0,2 0,3 – 0,6 2000 – 5000 

3 Vysoké 0,2 – 0,4 0,6 – 1,2 600 – 2000 

4 Průměrné 0,4 – 0,8 1,2 – 2,3 250 – 600 

5 Malé 0,8 – 1,5 2,3 – 4,4 100 – 250 

6 Velmi malé 1,5 - 3 4,4 – 8,8 25 - 100 

 

b) Velikost kritického detailu – Jedná se o geometrický útvar, který je nutno rozlišovat 

a správně identifikovat z dané pozorovací vzdálenosti, viz. tabulka 1.  

c) Rozlišení – Další faktor, který ovlivňuje zrakovou zátěž. Při špatném kontrastu mezi 

pozorovaným bodem a okolím může docházet ke splynutí těchto bodů a tím i ke 

špaptným výsledkům. Zároveň dochází ke zrakové námaze [9], [12]. 

Při návrhu pracoviště by se mělo dbát na snižování zrakové zátěže u pracovníků. Toho 

je možné docílit dodržením vhodné intenzity osvětlení (využitím žaluzií proti oslňování), 

vhodných jasů, kontrastů a spráné barvy světla. Nejlépe lidské oko reaguje na žlutozelený 

vlnový rozsah, nevhodné je modré a červené světlo [12]. 

 

Fyzická zátěž 

a) Celková fyzická zátěž 

Zahrnuje činnosti, při kterých je zatěžováno aspoň 50% svalové hmoty dynamickou 

fyzickou prací. Hodnotí se podle energetické náročnosti pomocí energetického výdeje nebo 

srdeční frekvence. V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou přesně definované směnové 

přípustné, minutové přípustné energetické výdeje a přípustné hodnoty srdeční frekvence 

[13]. 

b) Lokální svalová zátěž 

Zde se jedná o zatěžování malých svalových skupin, zejména o práci končetin. 

Posuzuje se maximální počet pohybů za minutu a za směnu podle vynaložené síly a polohy 
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končetin při práci. Také se hodnotí jednostrannost, nadměrnost a doba lokální svalové zátěže 

při práci [13]. 

Zátěž rozlišujeme statickou a dynamickou. Statická svalová zátěž je taková, při které 

nedochází k prodlužování svalu, ale dochází ke zvyšování jeho zátěže. Kontrakce svalu trvá 

déle než 3 sekundy, nedochází ke správnému prokrvení svalu a vzniká únava. K této zátěži 

dochází například při držení břemene bez pohybu [11]. 

Při dynamické svalové zátěži naopak dochází k prodlužování svalu při stálém napětí 

ve svalu a následném uvlolnění svalu a relaxaci, kdy kontrakce svalu je kratší než 3 sekundy. 

Při střídání zatížení ve svalu nedochází tak rychle k únavě jako při statickém zatížení [11]. 

 

Další rizikové faktory 

 K dalším rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit pracovní pohodu nebo zdraví 

pracovníka patří: 

- Mikroklimatické podmínky. 

- Chemické faktory. 

- Prach.  

- Vibrace.  

- Psychická zátěž (stres a napětí). 

 

3.2.2. Pracovní místo 

Pracovní místo je spojeno s pracovním prostředím a potřebami pracovníka tak, aby na 

místě mohl pohodlně vykonávat svoji práci. Kromě vybavení pracoviště a jeho prostorového 

uspořádání by se měla ergonomie pracovního místa zabývat vlastnostmy pracovníka, který 

zde bude pracovat. Jeho pohodu a výkon budou ovlivňovat: 

- Pracovní prostředí.  

- Doba a způsob práce (fyzická, psychická). 

- Pracovní polohy. 

- Pracovní prostor (jeho velikost, uspořádání). 

- Vybavení pracoviště.  

- Fyziologické vlastnosti člověka [11], [12]. 
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Pracovní rovina 

Pracovní rovina (pracovní stůl) by měla být navržena na člověka, který zde bude 

pracovat. Stůl by měl být stabilní, matný (aby nedocházelo k oslňování pracovníka) a měl 

by mít zaoblené hrany (aby nedošlo ke zranění). Výběr stolu je závislý také na druhu 

vykonávané práce. Nejdůležitější u stolu je výška pracovní roviny, obecně by měla být 5 – 

10 cm pod úrovní loktů a tato výška by se měla používat pro lehkou manuální práci. Při 

jemné práci, která je náročná na zrak, by se měla pracovní rovina zvednout. Naopak pro 

práci, u které bude docházet k manipulaci těžších břemen, by měla být pracovní rovinna 

níže, viz obr.16 [12].  

 

Obr.  16: Doporučené výšky pracovní plochy [12] 

 

Různé pracovní stoly budou také použity pro práci vsedě a vestoje. Další problém je 

při vícesměnném provozu, kde každý pracovník by potřeboval pracovní plochu různě 

vysokou. To se řeší buď nějakým podstavcem pro menší lidi, na který si stoupnou při práci 

ve stoje nebo si podloží nohy při práci vsedě. Dále je možné využívat nastavitelných stolů, 

kdy si každý člověk může nastavit pro sebe optimální výšku pracovní roviny.  

 

Pracovní židle 

Výhodnější při práci je poloha vsedě. Pracovní židle se volí podle toho, kde se bude 

používat, viz obr. 17. Záležet bude na druhu práce, základní pracovní poloze a pracovních 
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pohybech. Konstrukce židle musí vyhovovat tělesným proporcím člověka tak, aby udrželo 

tělo v předepsané poloze. K těmto účelům by měla být židle nastavitelná [12].  

 

 

 

  

Pracovní židle [15] Židle na asistované stání [16] Ergonomická židle [17[ 

Obr.  17: Druhy pracovních židlí 

 

 Nejdůležitější je nastavení výšky sedadla, aby holení a stehenní kost svíraly tupý 

úhel. Dále lze vybrat židly podle sklonu sedáku. Ten může být buď nulový nebo může být 

nakloněný o 5° [9].  

Další část pracovní židle tvoří bederní oparka. Ta by měla být opět nastavitelná jak 

do výšky, tak i do hloubky. Účelem bederní opěrky je udržet správné zakřivení páteře [9]. 

U pracovní židle může být také další opěrky (zádová, šíje, loketní), které slouží ke 

správnému držení těla a k pohodlí pracovníka. 

 

Vybavení pracoviště 

 Vybavení pracoviště závisí na druhu vykonávané práce a velkou měrou ovlivňuje 

pohodu člověka na pracovišti.  

Mezi základní vybavení patří ovladače a sdělovače. Ovladače jsou prostředky pro 

ovládání techniky člověkem. Existují různé dělení ovladačů. Podle použité části se dělí na 

nožní, ruční (jedním prstem, více prsty, jednou rukou, oběma rukama). Podle poloh se dělí 
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na dvoupólové, vícepólové, plynule nastavitelné. Správná volba ovladačů musí odpovídat 

silovým a pohybovým možnostem člověka. Ovladače musí být správně umístěné na 

pracovní ploše, zejména ovládače, které se často používají a nebo jsou důležité (tlačítko stop) 

[9], [12]. 

Pro podávání informací o stavu nebo změnách měřených veličin (tlak, otáčky, teplota, 

atd. ) slouží sdělovače. Ty by měly sloužit jen pro důležité informace, aby nedocházelo 

k porušení pozornosti. Sdělovače se dělí nejčastěji podle smyslů, kterými jsou vnímány a to 

na: zrakové, sluchové a hmatové. Dále můžeme dělit sdělovače podle informace, kterou 

poskytují a to na kvantitativní (udávají množství – teploměry, otáčkoměry) a na kvalitativní 

(sdělují stručnější informace typu ano – ne, patří sem různé signálky) [9]. 

Při vybavování pracoviště nářadím je vhodnější volit nářadí, u kterého není zapotřebí 

používat velkých sil a nebo vykonávat nepřirozené pohyby. Proto je vhondé využívat 

například elektrické nářadí (elektrické šroubováky), kdy nedochází k otáčení zápěstí. 

Vhodnou polohu těla (rukou) je možné řešit správným ergonomickým nářadím. U tohoto 

nářadí jsou dodržované určité zásady. Například udržování rovného zápěstí, toho lze docílit 

využitím nástrojů s mírně odkloněnou konstrukcí rukojeti. Dále je důležité zajistit vhodný 

úchop nářadí, toho se docílí optimální velikostí rukojeti. U velké a nebo malé rukojeti 

dochází k velkým požadavkům na sílu. Těžiště nástroje by mělo být co nejblíže místa 

úchopu. Rukojeti by také měly zabraňovat přenosu tepla, chladu a vibrací a měly by být 

konstruovány tak, aby nedošlo ke zranění (pořezání u nože) [14]. 

 

3.2.3. Pracovní poloha  

Pracovní poloha vyjadřuje postavení těla při práci. Nejběžnější polohy jsou vsedě, vstoje, 

mohou ale být i chůze, vleže a vkleče a jejich kombinace. Porovnání běžných pracovních 

poloh je znazorněno v tabulce 2 [9], [12]. 

Tabulka 2: Porovnání výhod sedu a stoje [9] 

Výhody sedu Výhody stoje 

Menší energetická náročnost Větší síly 

Větší přesnost práce Větší dosah 

Odlehčení mohou Možnost střídání pracovišť 

Odpočinek mezi úkony Možnost střídání poloh 
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Z fyziologického hlediska je vhodnější sed, protože je méně energeticky náročný, ale 

nesmí docházet k extrému, kdy by pracovník strávil vsedu celou směnu bez možnosti měnit 

polohu. Je nutné, aby během směny střídal polohy (pracoval v polostoji) nebo aby si během 

směny musel dojít pro materiál. Dálší možností je vyčlenit krátké bezpečnostní přestávky 

každé dvě hodiny [9], [13].  

Pracovními polohami se také zabývá nařízení vlády č. 361/2007 Sb.Tyto polohy se 

hodnotí jako přijatelné, podmínéně přijatelné a nepřijatelné. 

- Přijatelná poloha – Je to taková pracovní poloha, která je doporučená při práci (bez 

dalších omezení). 

- Podmíněně přijatelná poloha – Tvoří přechod mezi přijatelnými a nepřijatelnými 

polohami. Jsou omezeny různými kritérii, např. frekvence pohybů menší než 2/min při 

dynamické zátěži. 

- Nepřijatelná poloha – Nepřirozená poloha těla, která by se měla eliminovat při 

vykonávání práce. V některých případech se nepřijatelné poloze nelze vyhnout, proto je 

dána doba maximálně 30 minut, kdy se pracovník v osmihodinnové směně může v této 

poloze pohybovat a nepřetržitě maximálně 1 až 8 minut  [13]. 

Při posuzování pracovní polohy se nejdříve určí úhel dané části těla. V případě podmínečně 

přijatelné polohy se určuje za jakých podmínek je tato poloha přijatelná [13].  
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Trup 

Tato část se zabývá možnými úhly při předklonu, záklonu a úklonu člověka při práci, 

viz. obr. 18. Nejvhodnější pozice je se vzpřímeným trupem.  

 

Obr.  18: Předklon a záklon trupu [13] 

 

Tabulka 3: Podmínky předklonu a záklonu trupu [13] 

Poloha Statická poloha trupu Dynamická poloha trupu 

Nepřijatelná poloha - Předklon větší než 60° 

- Záklon bez opory těla 

- Předklon větší než 60° 

- Záklon 

Podmínky  - Při frekvenci pohybu 

rovné nebo vyšší 2/min 

Podmínečně přijatelná 

poloha 

- Předklon 40° až 60° (*1) 

- Záklon (*2) 

- Předklon větší než 60° 

- Záklon 

Podmínky - Závisí na době trvání 

polohy (*1) 

- S oporou těla (zádová 

opěrka) (*2) 

- Nepřijatelná, jestli je 

stroj využíván déle než 

polovinu směny 

- Při frekvenci pohybu 

menší než 2/min 
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Obr.  19: Úklon trupu a rotace [13]  

 

Tabulka 4: Podmínky úklonu a rotace těla [13] 

Poloha Statická poloha trupu Dynamická poloha trupu 

Nepřijatelná 

poloha 

- Úklon nebo rotace trupu 

větší než 20° 

- Úklon nebo rotace trupu větší než 

20°  

Podmínky  - Frekvence rovna nebo větší 2/min 

Podmínečně 

přijatelná 

poloha 

- Úklon nebo rotace trupu 

větší než 10° a menší než 

20° 

- Úklon nebo rotace trupu větší než 

20° 

Podmínky  - Závisí na době trvání polohy 

- Frekvence menší než 2/min 
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Hlava a krk 

Tato část se zabývá polohou krku a hlavy a to předklonem, záklonem, úklonem a 

rotací hlavy. 

 

Obr.  20: Poloha hlavy a krku [13] 

 

Tabulka 5: Podmínky polohy hlavy a krku [13] 

Poloha Statická poloha hlavy Dynamická poloha hlavy 

Nepřijatelná 

poloha 

- Předklon větší než 25° bez 

podpory trupu 

- Úklon a rotace větší jak 15° 

- Záklon bez podpory hlavy 

- Předklon větší než 25° 

- Úklon a rotace větší jak 15° 

- Záklon hlavy 

Podmínky  - Při frekvenci pohybů větší nebo 

rovno 2/min 

Podmínečně 

přijatelná 

poloha 

- Předklon hlavy 25° - 40° 

s podporou trupu 

- Předklon hlavy 25° - 40° 

- Záklon hlavy do 15° 

- Úklon a rotace hlavy do 15° 

Podmínky - Závisí na době trvání polohy - Když je stroj používán méně jak 

polovinu směny 

- Pro frekvenci pohybů menší než 

2/min 
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Horní končetiny 

Další část těla, u které jsou předepsané nepřijatelné a podmínečně přijatelné polohy 

při práci jsou horní končetiny.  

 

Obr.  21: Poloha horních končetin [13] 
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Tabulka 6: Podmínky polohy horních končetin [13] 

Poloha Statická poloha rukou Dynamická poloha rukou 

Nepřijatelná 

poloha 

- Vzpažení větší než 60° 

- Extrémní polohy kloubů 

- Nevhodná poloha (zvednutá 

ramena, atd.) 

- Vzpažení větší než 60° 

- Zapažení 

- Polohy s maximálním rozsahem 

kloubů 

Podmínky  - Frekvence pohybu větší nebo 

rovna 2/min 

Podmínečně 

přijatelná 

poloha 

- Vzpažení 40° - 60°  - Vzpažení 40° - 60° (*1) 

- Zapažení (*2,3) 

- Polohy s maximálním rozsahem 

kloubů (*3) 

Podmínky - Závisí na době trvání polohy - Závisí na době trvání polohy (*1) 

- Pro frekvenci pohybů větší nebo 

rovnu 2/min (*1) 

- Když je stroj používán méně jak 

polovinu směny (*2) 

- Pro frekvenci pohybů menší než 

2/min (*3) 

 

Dolní končetiny 

Část zabývající se polohou dolních končetin není podrobně specifikovaná jako 

polohy ostatních částí těla. Už zde nejsou přesná úhlová rozmezí, ve kterém by se nohy při 

práci měly pohybovat. Nepřijatelná a podmínečně přijatelná poloha u statického namáhání, 

je omezena extrémní polohou kloubů. U dynamického namáhání jsou tyto polohy ještě 

omezeny frekvencí pohybů (větší nebo rovno 2/min u nepřijatelné polohy). Podmínečně 

přijatelné dynamické polohy opět nesmí překročit polovinu směny [13]. 
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Obr.  22: Poloha dolních končetin [13] 

 

Ostatní části těla 

U ostatních částí těla by se neměly klouby dostat do extrémních poloh. 

K podmínečně přijatelné poloze se řadí u statického namáhání práce v dřepu, v kleče, vleže. 

U dynamického namáhání je podmínečně přijatelná poloha omezena pohybem kloubů 

v extrémní poloze a frekvencí menší než 2/min [13].  

 

3.2.4. Pracovní pohyby 

Pracovní pohyby je nutno vykonávat tak, aby nedocházelo k přetížení svalů. Vhodné 

je při práci využívat obě ruce. Je dobré mít pro práci dostatek místa na pracovní ploše a mít 

vhodně rozmístěné pomůcky, aby na všechny bylo vidět a aby byly v dosahu člověka.  

Nařizení vlády č. 361/2007 Sb. se zabývá dosahovými vzdálenostmi člověka, viz obr. 23 

[12]. 
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Obr.  23: Dosahy horních končetin při práci vsedě [13] 

 

Oblast A – Pro časté a přesné pohyby. 

Oblast B – Manipulace s předměty bez nutnosti změny pracovní polohy (mírné předklonění, 

pohyb do stran). 

Oblast C – Maximáln dosah, pro méně časté pohyby [13]. 

 

3.2.5. Ergonomické hodnocení 

Pro jednoduché zhodnocení ergonomie pracoviště se využívají checklisty, které se 

porovnávají s doporučenými hodnotami (rozměry, limity rizikových faktorů). Podrobnějším 

posouzením fyzického, mentálního a psychického výkonu člověka se zabývá profesiografie. 

Jejím cílem je splnění pracovních požadavků při optimální pracovní zátěži. Principem 

profesiografie je vyhodnocení jednotlivých kritérií v oblastech hodnocení smyslové  

a mentální činnosti, kritéria pro hodnocení pracovního prostředí a hodnocení pohybové 

činnost. Mezi kritéria pohybové činnosti patří náročnost práce na energetický výdej, silové 
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zatížení svalů, pracovní polohu a pohyby. Další možností pro posoužení ergonomie je 

modelování a simulace pracoviště v počítači. Jedná se především o simulaci pracovních 

poloh a pohybů. Tyto programy se používají při optimalizaci pracoviště nebo při návrhu 

nového pracoviště [12].  

Kromě informací o ergonomickém vyhodnocení jsem v této části získal důležité znalosti 

pro navržení montážního pracoviště, zejména o pracovním prostředí, vybevení, které může 

zlepšit pohodlí při zaměstnání. Dále jsem získal imformace o pracovních pohybech a 

polohách, které by člověk při montáži neměl vykonávat (nepřijatelné polohy) a které by měl 

omezit (podmínečně přiatelné polohy). Pracovní polohy použiju jako hlavní hodnotící 

kritérium pro vyhodnocování ergonomie montážního pracoviště.   
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4. Analýza předmětu montáže 

Předmětem montáže je rozbočovací zásuvka od firmy Emos s.r.o. typ E2010: Tato 

zásuvka umožňuje rozdělit napájecí síť a zapojit tak do elektrické sítě až tři spotřebiče.   

 

Obr.  24: Rozbočovací zásuvka Emos E2010 [18] 

 

Zásuvku jsem měl k dispozici, demontoval jsem ji a v počítači jsem vytvořil její 3D 

model. Jednotlivé části zásuvky jsem pojmenoval a umístil do kusovníku rozbočovací 

zásuvky v tabulce 7. Pro označení jednotlivých dílů jsem použil následující značky. 

Označení součástí použité v tabulce 7: 

P = plastové díly 

E = elektricky vodivé díly 

S = spojovací materiál 

 

 

 

 



Návrh pracoviště montáže 

 
39 

 

Tabulka 7: Kusovník rozbočovací zásuvky Emos E2010 

Označení 

součástí  

Název Počet kusů Náhled 

P1 Spodní plastový 

kryt 

1 

 

E1 Měděný vodič 1 1 

 

E2 Měděný vodič 2 1 

 

E3 Měděný vodič 3 1 

 

P2 Vrchní plastový 

kryt 

1 

 

S1 Šroub M2x8  4 
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Z 3D modelu zásuvky jsem poté vytvořil výkresy. Pro přiblížení velikosti 

rozbočovací zásuvky slouží výkres, viz obr. 25, na kterém jsem vyznačil základní rozměry.  

 

Obr.  25: Hlavní rozměry rozbočovací zásuvky Emos E2010  

 

Na druhém výkrese, viz obr. 26, je znázorněn spodní plastový kryt. Ve výkrese jsem 

vyznačil drážky pro měděné vodiče. Značeny jsou písmenem D a následující číslo udává pro 

jaký měděný vodič je drážka určená, například drážka D1 je určena pro měděný vodič 1 

(E1).  
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Obr.  26: Rozmístění drážek pro měděné vodiče 

 

V této části jsem analyzoval předmět montáže, zjistil jsem, z jakých součástí se tento 

předmět skládá. Dále jsem vytvořil 3D modely jednotlivých součástí, které budu dále 

využívat při ergonomické simulaci. 
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5. Návrh procesu montáže 

V předešlých částech jsem načerpal informace o montáži a nastínil jsem, jaké rizikové 

faktory z ergonomického pohledu se při montáži mohou vyskytnout. Pomocí těchto znalostí 

navrhnu montážní pracoviště pro rozbočovací zásuvku. Pracoviště se budu snažit navrhnout, 

aby vyhovovalo lidem rozdílné výšky. V diplomové práci se budu zabývat třemi druhy 

montážního pracoviště, viz obr. 27. 

 

Obr.  27: Druh montážního pracoviště 

 

První typ montážního pracoviště bude určen pro kusovou montáž. Nejdříve vytvořím 3D 

model tohoto pracoviště, tento model vložím do simulačního softwaru, kde vytvořím 

simulaci montážního procesu. V tomto softwaru potom určím ergonomii pracoviště.  

Tímto způsobem vytvořím také montážní pracoviště pro malosériovou montáž. Nakonec 

všechny pracoviště mezi sebou porovnám podle ergonomie a nákladů na pracoviště.  

 

5.1. Simulační software 

 Pro lepší znázornění montáže jsem využil simulační software Siemens Tecnomatix 

Jack 8.4, ve kterém jsem vytvořil simulaci ruční a malosériové montáže. Dále jsem tento 

software využil pro ergonomické porovnání těchto pracovišť.  

Druh montážního pracoviště

Ruční montáž 
pro kusovou 

výrobu

Ruční montáž 
pro malosériovou 

výrobu

Mechanizovaná 
montáž pro 

sériovou výrobu

¨Poloautomatická 
montáž pro 

sériovou výrobu



Návrh pracoviště montáže 

 
43 

 

Pracoviště budu navrhovat pro dvě různé postavy, pro malou ženu a pro velkého 

muže. U malé ženy jsem zvolil 5ti procentní percentil výšky a váhy (5 % žen z databáze bylo 

menších než tato postava). U velkého muže jsem zvolil 95ti procentní percentil (5 % mužů 

z databáze bylo vyšší než tato postava). Postavy byly vybrány v Jacku podle dat z roků 

2011–2014 databáze NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). 

Tabulka 8: Výška a hmotnost postav v simulaci 

 Žena Muž 

 

 

Výška 149,7 cm 188,2 cm 

Váha 50,2 kg 125,1 kg 

 

Ergonomické polohy byly vyhodnocovány podle nařízení vlády č.361/2007 Sb. pomocí 

modulu NV361, ve kterém lze vyhodnocovat následující parametry, viz tabulka 9. 

Tabulka 9: Vysvětlivky k analýze NV361 použité v Jacku 

 Trup 

extenze (předklon (+)), flexe (záklon (-)) 

úklon do strany 

rotace   
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Hlava – krk  

extenze (předklon (+)), flexe (záklon (-)) 

úklon do strany 

rotace 

 

Horní končetiny 

 

flexe (předpažování) (+), extenze (zapažení) (-) 

abdukce (pohyb od osy těla (+), rozpažování) 

 

 

Zápěstí 

flexe (ohýbání dlaně k předloktí (+)), extenze 

(ohýbání hřbetu ruky k předloktí (-))  

úklon k ose děla (+), úklon od osy těla (-) 

rotace: pronace (-), supinace (+)  

 

Loket 

flexe (ohýbání) (+), extenze (narovnávání) (-) 

 

Kolena 

flexe (ohýbání) (+), extenze (narovnávání) (-) 

 

Chodidla 

flexe (ohýbání) (+), extenze (narovnávání) (-) 

abdukce (pohyb od osy těla (-)) 

addukce (pohyb k ose těla (+)) 

 

Barevné značení 

 = Přijatelná pracovní poloha. 

 = Podmínečně přijatelná pracovní poloha. 

 = Nepřijatelná pracovní poloha. 
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Pracoviště by mělo být vytvořené tak, aby se se lidé pohybovali v přijatelných polohách, 

a naopak se co nejvíce vyhýbali nepřijatelné pracovní poloze, ale ne vždy toho lze při 

montáži dosáhnout. 

 

5.2. Ruční montáž pro kusovou výrobu 

V této části se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro kusovou výrobu, 

předpoklad tohoto pracoviště je použití variabilního vybavení. Nejdříve vytvořím montážní 

postup pro kusovou výrobu, dále popíšu vybavení pracoviště a zhodnotím jeho ergonomii. 

Nakonec stanovím rozpočet na pořízení montážního pracoviště. 

 

5.2.1. Montážní postup  

Tabulka 10: Montážní postup pro kusovou výrobu 

Číslo  

operace 

Popis činnosti Náhled Čas [s] 

1 Vložení měděného vodiče 1 

(E1) do drážek D1a a D1b. 

 

14,9 

2 Vložení měděného vodiče 2 

(E2) do drážek D2a a D2b. 

 

6,6 
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3 Vložení měděného vodiče 3 

(E3) do drážek D3a a D3b. 

 

9,1 

4 Nasazení vrchního plastového 

krytu (P2) na spodní plastový 

kryt.   

 

12,3 

5 Vložení čtyř šroubů (S1) do 

děr se závitem a jejich 

utáhnutí. 

 

55,1 

6 Vložení rozbočovací zásuvky 

do přepravky.  
 

2 
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5.2.2. Vybavení pracoviště 

První variantou je ruční montážní pracoviště pro kusovou výrobu. 

 

Obr.  28: Rozmístění pracoviště před montáží 

Vzhledem k tomu, že pracoviště by sloužilo pro smontování maximálně několika set 

zásuvek, tak hlavní podmínkou pro sestavení tohoto pracoviště byla jeho univerzálnost a 

možnost jeho využití při jiné montáži nebo jiných činnostech v podniku.  

Vybavení by tvořil výškově nastavitelný stůl a ergonomická židle. Po stranách stolu 

by byla umístěna paleta s materiálem a volná paleta pro smontované rozbočovací zásuvky. 

Pro pracoviště jsem zvolil dva druhy přepravek, jejich vnitřní prostory jsou rozděleny 

přepážkou na polovinu. Větší přepravka je určena pro plastové kryty a pro hotové 

smontované zásuvky, vejde se do ní 27 spodních a vrchních krytů. Menší přepravky jsou 

určeny pro měděné vodiče a pro šrouby a opět v nich je umístěn materiál pro montáž 27 kusů 

zásuvek. Na tomto pracovišti by se pro utahování šroubů používal ruční šroubovák. Před 

montáží by si musel pracovník donést a rozmísti přepravky na stůl, viz obr. 29.  

 

Obr.  29: Návrh rozmístění pracoviště pro kusovou výrobu  

  



Návrh pracoviště montáže 

 
48 

 

5.2.3. Ergonomie pracoviště 

Rozdílnou výšku zaměstnanců jsem v tomto případě řešil výškově nastavitelným 

stolem a židlí, viz obr. 30.  

 

Obr.  30: Výškově nastavitelné pracoviště  

 

Přepravky pro měděné vodiče a šrouby přesahují částečně dosahové vzdálenosti, 

kvůli tomu může docházet v dlouhodobějším horizontu ke zdravotním potížím. 

 

Obr.  31: Dosahové vzdálenosti na ručním pracovišti 
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Posouzení pracoviště podle pracovní polohy 

Při pohledu do krajních částí přepravky se hlava dostane do nepřijatelné polohy, 

v tomto případě lze využívat místo tohoto pohybu otáčení na židli. 

 

 

Obr.  32: Namáhání krku při montáži (rotace) 

 

Při vkládání měděných kontaktů do plastového krytu se hlava opět dostává do 

nepřijatelné polohy, v tomto případě se jedná o příliš velké předklonění v oblasti hlavy a 

krku. 

 

 

 

Obr.  33: Namáhání krku při montáži (předklon) 
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Nejčastěji se při této ruční montáži dostává do nepřirozené polohy zápěstí. V tomto 

případě je to zapříčiněno nutností držet plastový díl (u levé ruky) a vkládáním měděných 

částí do drážek (u pravé ruky). 

 

 

 

Obr.  34: Namáhání zápěstí při montáži 

 

Při utahování šroubů se zápěstí dostává do nepřirozené polohy. U levé ruky je to 

zapříčiněno opět držením zásuvky ve špatné poloze a u pravé ruky je to způsobeno rotací 

zápěstí při šroubování. 

 

 

Obr.  35: Namáhání zápěstí při šroubování 
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5.2.4. Hodnocení pracoviště 

Při hodnocení pracoviště budu brát v úvahu náklady na pracoviště, které jsou  

v tabulce 11, a jeho ergonomii, která se nachází v kapitole 5.2.3. 

Tabulka 11: Pořizovací náklady na pracoviště pro kusovou výrobu 

Položka Orientační cena [Kč] 

Výškově nastavitelný stůl 15 000 

Výškově nastavitelná židle 10 000 

Šroubovák 150 

Sada přepravek 700 

Celkem 25 850 

 

Na tomto pracovišti se dostává dělník často do nepřijatelné polohy – při vkládání 

měděných kontaktů do plastového dílu a při šroubování se nachází zápěstí v nepřijatelné 

poloze. Část přepravek s měděnými kontakty jsou umístěny za maximální dosahovou 

vzdáleností. 

  Protože jsou měděné kontakty položené volně v přepravce, může docházet k jejich 

vzájemnému zamotání a tím k jejich možnému poničen. Zamotáním kontaktů nebo jenom 

jejich nesprávnou orientací dochází k prodloužení doby montáže. Orientační doba montáže 

podle simulace by byla 100 s. Výhodou jsou naopak nízké náklady kolem 26 000 Kč a 

možnost využít toto pracoviště i pro jinou kusovou montáž. Toto pracoviště bych volil jen 

při kusové montáži do 100 kusů. 

 

5.3. Ruční montáž pro malosériovou výrobu 

V této části se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro malosériovou výrobu, 

ve kterém již použiju jednoúčelový přípravek na držení spodního plastového krytu. Zbylá 

část vybavení je také variabilní a dá se využít při jiné drobné montáži. Opět nejdříve 

vytvořím montážní postup, dále popíšu vybavení pracoviště a zhodnotím jeho ergonomii. 

Nakonec stanovím rozpočet na pořízení montážního pracoviště. 
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5.3.1. Montážní postup 

Tabulka 12: Montážní postup pro malosériovou výrobu 

Číslo 

operace 

Popis činnosti Náhled Čas [s] 

1 Vložení spodního plastového 

krytu (P1) do přípravku. 

 

4,5 

2 Vložení měděného vodiče 1 

(E1) do drážek D1a a D1b 

 

4,8 

3 Vložení měděného vodiče 2 

(E2) do drážek D2a a D2b. 

 

4,1 
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4 Vložení měděného vodiče 3 

(E3) do drážek D3a a D3b. 

 

5,4 

5 Nasazení vrchního plastového 

krytu (P2) na spodní plastový 

kryt 

 

4,8 

6 Otočení zásuvky v přípravku. 

 

4 
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7 Vložení čtyř šroubů (S1) do děr 

se závitem a jejich utáhnutí. 

 

24,8 

8 Vyjmutí zásuvky z přípravku a 

vložení do přepravky. 

 

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh pracoviště montáže 

 
55 

 

5.3.2. Vybavení pracoviště pro malosériovou výrobu 

Toto pracoviště je určeno pro malosériovou výrobu rozbočovačích zásuvek. 

Zaměstnanec u stolu by se zabýval jen montáží zásuvky, jiná osoba by pak měla na starost 

sbírání prázdných přepravek, smontovaných zásuvek a zásobování tohoto pracoviště. I toto 

pracoviště je variabilní a montážní stůl lze využít i pro montáže jiných drobných výrobků. 

 

Obr.  36: Návrh rozmístění pracoviště pro malosériovou výrobu 

 

Vybavení by tvořil výškově nastavitelná židle a montážní stůl, na kterém jsou drážky 

pro přepravky, které lze nastavit podle potřeby. Oproti předešlé montáži, jsem zde použil 

pro každou součást jednu přepravku, viz obr. 36. Přepravky pro měděné kontakty jsou určené 

pro 18 kusů, zatímco přepravky pro plastové kryty pouze pro 10 kusů. Součásti pracoviště 

je také elektrický šroubovák a přípravek pro držení rozbočovací zásuvky. 
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5.3.3. Ergonomie pracoviště 

Zaměstnanci by i v tomto případě mohli nastavovat optimální výšku montážního stolu a 

židle podle své výšky, viz obr. 37. 

 

Obr.  37: Výškově nastavitelné pracoviště 

 

Všechny měděné kontakty jsou umístěny ve drážkách, aby nedocházelo k jejich 

vzájemnému promíchání a poškození. Tento způsob také urychlí montáž, kdy pracovník 

nebude muset tyto kontakty často otáčet do správné polohy. 

 

 
 

Obr.  38: Umístění měděných kontaktů v přepravkách 
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Přepravky jsou nahnuté a rozmístěné tak, aby k nim měl pracovník co nejlepší přístup. 

Všechny přepravky leží v dosahových vzdálenostech a přípravek na držení plastového krytu 

je umístěn v ideální pozici pro časté pohyby. 

 

Obr.  39: Dosahové vzdálenosti pro ruční montáž při malosériové výrobě 

 

Posouzení pracoviště podle pracovní polohy 

Vzhledem k rozmístění přepravek už není nutné vytáčet hlavu do nepřijatelných 

poloh. 

 

 

 

Obr.  40: Namáhání v oblasti hlavy a krku 
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Pracoviště je vybaveno přípravkem na držení plastového krytu, díky tomu může 

zaměstnanec pracovat oběma rukama naráz a zápěstí se téměř vůbec nedostává do 

nepřijatelné polohy. Připravek také pomůže k omezení nepřirozené polohy v oblasti hlavy a 

krku.  

 

 

 

Obr.  41: Namáhání zápěstí a hlavy při vkládání měděných kontaktů 

 

Pomocí přímého elektrického šroubováku dochází ke snížení namáhání v oblasti 

zápěstí. 

 

 

 

 

Obr.  42: Namáhání v zápěstí při šroubování 
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Naopak do nepřijatelné polohy by se pracovník dostával při stávajícím rozložení 

pracoviště, při uchopení šroubů z levé části přepravky. V této situaci by musel příliš otáčet 

zápěstí.  

 

 

Obr.  43: Nepřijatelná poloha zápěstí při vyndávání šroubů z přepravky 

 

Nepřijatelnou polohu ruky by měl pracovník při natahování se pro elektrickou 

vrtačku, tento problém by se odstranil snížením konstrukce, na které je vrtačka upevněna. 

 

 

Obr.  44: Nepřijatelná poloha ruky 
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5.3.4. Hodnocení pracoviště 

U pracoviště budu hodnotit náklady na vytvoření pracoviště a ergonomii montáže 

zásuvky na tomto pracovišti. 

Tabulka 13: Pořizovací náklady na pracoviště pro malosériovou výrobu 

Položka Orientační cena [Kč] 

Výškově nastavitelný montážní stůl 30 000 

Výškově nastavitelná židle 10 000 

Přípravek na držení zásuvky 3 000 

Elektrický šroubovák 13 000 

Dřevěné desky s drážkami pro měděné kontakty  2 000 

Přepravky 500 

Celkem 58 500 

 

Na tomto pracovišti se dostává pracovník jen ojediněle do nepřirozené polohy, a to 

zejména při uchopení šroubů z malé přepravky, kdy musí příliš ohýbat zápěstí. Další 

přepravky jsou orientované tak, že při vyjmutí materiálů z těchto přepravek by se nemělo 

tělo dostat do nepřijatelné polohy. Dále jsem použil přípravek na upnutí plastového krytu a 

elektrický šroubovák, čímž se omezily nepřijatelné polohy zápěstí.  

Při použití správné orientace měděných kontaktů a plastových krytů v přepravce a 

použití elektrického šroubováku na utahování šroubů dochází ke snížení doby montáže 

jednoho kusu. Toto pracoviště je pořád variabilní a je možno použít i na jiné drobné montáže. 

Pouze přípravek na držení plastových krytů je jednoúčelový. Montáž jednoho kusu by trvala 

kolem 55 s, cena montážního pracoviště by byla okolo 58 500 Kč. Toto pracoviště bych volil 

pro malosériovou montáž do 5000 kusů. 
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5.4. Montáž pracoviště pro sériovou výrobu 

V této části se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro sériovou výrobu, které 

bude navrženo až pro šest operátorů a vychází z ručního pracoviště pro malosériovou 

výrobu. Opět nejdříve vytvořím montážní postup, dále popíšu vybavení pracoviště a 

zhodnotím jeho ergonomii. Nakonec stanovím rozpočet na pořízení montážního pracoviště. 

 

5.4.1. Montážní postup 

Tabulka 14: Montážní postup pro sériovou výrobu 

Číslo 

operace 

Popis činnosti Náhled Čas [s] 

1 Vložení spodního plastového 

krytu (P1) do přípravku. 

 

4,5 

2 Vložení měděného vodiče 1 

(E1) do drážek D1a a D1b 

 

4,8 
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3 Vložení měděného vodiče 2 

(E2) do drážek D2a a D2b. 

 

4,1 

4 Vložení měděného vodiče 3 

(E3) do drážek D3a a D3b. 

 

5,4 

5 Nasazení vrchního plastového 

krytu (P2) na spodní plastový 

kryt 

 

4,8 
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6 Otočení zásuvky v přípravku. 

 

4 

7 Vložení čtyř šroubů (S1) do děr 

se závitem. 

 

5,4 

8 Utažení prvního šroubu 

 

4,8 

9 Utažení druhého šroubu. 4,8 

10 Utažení třetího šroubu. 4,8 

11 Utažení čtvrtého šroubu. 4,8 
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12 Vyjmutí zásuvky z přípravku a 

vložení do přepravky. 

 

2,2 

 

 

5.4.2. Vybavení pracoviště 

Toto pracoviště je určeno pro montáž až šesti rozbočovačích zásuvek najednou. 

Hlavní částí tohoto pracoviště by tvořil pásový dopravník s krokovým pohybem, na kterém 

by byly umístěny přepravky s materiálem. Před tímto dopravníkem je pracovní plocha, na 

které jsou umístěny přípravky na upevnění plastových dílů, aby je pracovník nemusel 

neustále držet v ruce.  

 

Obr.  45: Montážní pracoviště pro sériovou výrobu 
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Každá součást je umístěná v samostatné přepravce. Měděné vodiče jsou poskládané 

do drážek na dřevěné desce. Přepravky jsou dopravovány na pás pomocí válečkového 

dopravníku. K utahování šroubů by se používala elektrická nebo pneumatická vrtačka. 

Součástí pracoviště jsou výškově nastavitelné židle a podnožník pro menší 

pracovníky na podložení nohou.  

Nejdelší operace trvá 5,4 s a podle této operace by se měl nastavovat takt linky.  

 

Obr.  46: Návrh rozmístění pracoviště pro sériovou výrobu 

 

5.4.3. Ergonomie pracoviště 

Na tomto pracovišti musí být nastavena výška stolu podle nejvyššího zaměstnance, který 

zde bude pracovat. Pro zlepšení polohy při sezení by pro menší lidi sloužila výškově 

nastavitelné židle a podnožníky pro podepření nohou, viz obr. 47. 
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Obr.  47: Řešení pracoviště pro pracovníky různé výšky 

Přepravky téměř celé leží v dosahové vzdálenosti. Na obrázku je znázorněna přepravka 

s měděnými kontakty, které jsou umístěny částečně za touto oblastí. I tak může pracovník 

uchopit tyto kontakty za koncovou část, která leží v jeho dosahové vzdálenosti. Přípravek na 

držení plastového krytu je umístěn v ideální pozici pro časté pohyby. 

 

Obr.  48: Dosahové vzdálenosti ruční montáže pro sériovou výrobu 
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5.4.4. Hodnocení pracoviště 

U pracoviště budu hodnotit náklady na vytvoření pracoviště a ergonomii montáže 

zásuvky na tomto pracovišti. 

Tabulka 15: Pořizovací náklady na pracoviště pro sériovou výrobu 

Položka Orientační cena [Kč] 

Konstrukce montážního pracoviště 1 000 000 

Válečkový dopravník 200 000 

Sada přepravek 1 200 

Dřevěné desky s drážkami pro měděné kontakty  3 000 

6 x výškově nastavitelná židle 60 000 

6 x podnožník 12 000 

6 x přípravek na držení zásuvek 18 000 

6 x elektrický šroubovák 78 000 

Celkem 1 372 200 

 

U tohoto pracoviště jsem už nevytvářel simulaci montážního procesu. Předpokládám, 

že by zde operátor vykonával podobné pohyby jako u předešlé montáže pro malosériovou 

výrobu, a proto by i ergonomie pracovních poloh byla přibližně stejná. Výhodou tohoto 

pracoviště oproti předchozí verzi by byla jeho větší přehlednost a možnost umístit vrtačku 

do lepší polohy. Naopak nevýhodou by bylo, že by se na taktování linky musel použít čas 

nejdéle trvající operace, tak by došlo k prodloužení doby montáže. Cena celého pracoviště 

by se pohybovala kolem 1 400 000 Kč. 

 

5.5. Kooperativní montážní pracoviště pro sériovou výrobu 

V této části se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro sériovou výrobu, kde 

pro zlepšení ergonomie a zrychlení montáže použiju kooperativního robota YuMi od firmy 

ABB. Toto pracoviště opět vychází z ručního pracoviště pro malosériovou výrobu. Nejdříve 

vytvořím montážní postup, dále popíšu vybavení pracoviště a zhodnotím jeho ergonomii. 

Nakonec stanovím rozpočet na pořízení montážního pracoviště. 
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5.5.1. Montážní postupy  

Tabulka 16: Montážní postup kooperativní sériové výroby pro operátora 

Číslo 

operace 

Operátor/ 

robot 

Popis činnosti  Náhled Čas 

[S] 

1 Operátor Vložení spodního 

plastového krytu 

(P1) do přípravku. 

 

4,5 

2 Robot Vložení měděného 

vodiče 1 (E1) do 

drážek D1a a D1b 

 

12 

3 Robot Vložení měděného 

vodiče 2 (E2) do 

drážek D2a a D2b. 

 

12 
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4 Robot Vložení měděného 

vodiče 3 (E3) do 

drážek D3a a D3b. 

 

11 

5 Robot Nasazení vrchního 

plastového krytu 

(P2) na spodní 

plastový kryt 

 

4,8 

6 Operátor Otočení zásuvky 

v přípravku. 

 

4 
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7 Operátor Vložení šroubů. 

 

5,4 

8 Operátor Utažení šroubů. 

 

19,2 

9 Operátor Vyjmutí zásuvky 

z přípravku a 

vložení do 

přepravky. 

 

2,2 
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5.5.2. Vybavení pracoviště 

Další možností pro sériovou montáž rozbočovací zásuvky by bylo kooperativní 

pracoviště s robotem. To by tvořilo rotační stůl s dvěma přípravky na držení plastových 

krytů, které by byly umístěné naproti sobě, kooperativní robot YuMi od firmy ABB Group, 

viz obr. 49, přepravky s materiálem pro robota a pro operátora, elektrická vrtačka, vibrační 

podavač šroubů a konstrukce na držení přepravek. 

 

Obr.  49: Kooperativní robot YuMi od firmy ABB Group [19] 

 

Robot Yumi by měl přepravky s měděnými kontakty umístěné na stole před sebou. 
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Obr.  50: Kooperativní montážní pracoviště - část pro robota 

Montáž by začal pracovník, který by do přípravku vložil spodní plastový kryt. Poté 

by se rotační sůl otočil o 180° směrem k robotovi, který by vložil do plastového krytu 

všechny měděné kontakty. Pak by se stůl otočil zpět k operátorovi, který by na spodní 

plastový kryt vložil horní plastový kryt, zásuvku by otočil, sešrouboval ji a vložil do 

přepravky na hotové výrobky. Potom by se celý proces opakoval. 

 

5.5.3. Ergonomie pracoviště 

I zde bude nastavena pracovní plocha do takové výšky, aby vyhovovala pro vysoké 

operátory. Ostatní lidé, kteří zde budou pracovat si svojí optimální polohu nastaví pomocí 

výškově nastavitelné židle a použijí pro podepření nohou podnožník.  



Návrh pracoviště montáže 

 
73 

 

 

Obr.  51: Kooperativní pracoviště – část pro operátora 

 

Přepravky s materiálem jsou nahnuté a orientované směrem k dělníkovi a leží v jeho 

dosahové vzdálenosti.  

 

Obr.  52: Dosahové vzdálenosti na kooperativním pracovišti 
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Vzhledem k odlišné konstrukci oproti montážnímu pracovišti pro malosériovou 

výrobu, je zde jinak umístěna elektrická vrtačka, a proto by se neměl operátor dostávat do 

nepřijatelné polohy, když se pro vrtačku naklání. Aby nedocházelo k nepřijatelné rotaci 

v zápěstí při vyndávání šroubů z přepravky, je na tomto pracovišti použit vibrační podavač 

šroubů. 

Robot Yumi vkládá měděné vodiče do spodního plastového krytu. Tedy bude dělat 

ty činnosti, které jsou nejvíc náročné na zrak a zručnost vzhledem k malým rozměrům drážek 

na měděné vodiče. 

 

5.5.4. Hodnocení pracoviště 

Toto pracoviště budu opět hodnotit podle nákladů na jeho pořízení a podle ergonomie 

pracoviště. 

Tabulka 17: Pořizovací náklady na kooperativní pracoviště pro sériovou montáž 

Položka Orientační cena [Kč] 

Robot Yumi od ABB Group 1 000 000  

Otočný stůl 100 000 

Konstrukce na přepravky 10 000  

2x přípravek na držení zásuvky 6 000 

Vibrační podavač šroubů 100 000 

Výškově nastavitelná židle 10 000 

Podnožník 2 000 

Elektrický šroubovák 13 000 

Sada přepravek 1 800 

Dřevěné desky s drážkami pro měděné kontakty  3 000 

Celkem 1 245 800 

 

Toto pracoviště je částečně podobné tomu, které jsem navrhl pro malosériovou 

montáž. Vkládání plastových dílů a utahování šroubů by bylo stejné, došlo by akorát 

k lepšímu umístění elektrický vrtačky, čímž by nedocházelo k namáhání horních končetin 

při natahování se pro vrtačku. Dále jsem na tomto pracovišti použil vibrační podavač šroubů, 

tím se omezí nepřijatelná poloha zápěstí při vybírání šroubů z malé přepravky.  
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Část montáže provádí robot, jedná se o vkládání měděných kontaktů do spodního 

plastového krytu. Tím robot eliminuje zrakovou zátěž pracovníka.  

Čas montáže jednoho kusu by byl asi 40 s. Pořizovací cena montážního pracoviště 

by se pohybovala kolem 1 250 000 Kč. 
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6. Technicko – ekonomická vyhodnocení 

V diplomové práci jsem navrhl čtyři montážní pracoviště. První pro kusovou výrobu, 

druhé pro malosériovou výrobu a zbylé dvě pro sériovou výrobu. V této části budu mezi 

sebou porovnávat pracoviště pro kusovou a malosériovou výrobu, u kterých jsem vytvořil 

také simulaci montážního procesu a vyhodnotil ergonomii pracoviště. Zejména jsem 

analyzoval polohy, do kterých se operátor při montáži dostane. 

V následující tabulce budu mezi sebou porovnávat stejné nebo podobné činnosti, které 

se vykonávají na pracovišti pro kusovou a malosériovou výrobu. 

Tabulka 18: Porovnání činností při kusové a malosériové činnosti 

Kusová výroba Malosériová výroba 

  

  

Při vyndávání plastových částí z bedny 

dochází k nepřijatelné poloze v oblasti 

hlavy a krku (příliš velká rotace). 

Zde se neocitá hlava a krk v nepřijatelná 

poloze, protože přepravky jsou umístěné 

více ve střední části stolu. 
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Na tomto pracovišti dochází často 

k přílišnému předklonu hlavy při montáži. 

Operátor zde nemusí tolik předklánět hlavu 

a krk. Pracovní plocha je zde zvednutá o 

vyvýšený přípravek na držení zásuvky. 

  

  

Zde musí operátor jednou rukou držet 

plastový kryt a druhou rukou vkládat 

měděný vodič. Proto se nachází zápěstí 

často v nepřijatelné poloze. 

Díky přípravku může operátor při vkládání 

měděného kontaktu využívat obě ruce 

(plastový kryt drží přípravek), tím 

nedochází k tak velkému namáhání zápěstí. 
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Zápěstí je také hodně namáháno při 

utahování šroubů ručním šroubovákem. 

Zde je výrazně omezeno namáhání v oblasti 

zápěstí. Ruční šroubovák je nahrazen 

elektrickým. 

 

Ergonomie pracoviště pro kusovou výrobu je z hlediska pracovních poloh výrazně horší 

než u pracoviště pro malosériovou výrobu. U druhého typu výroby by se operátor dostal do 

nepřijatelné polohy jen ojediněle, a to při natahování se pro elektrickou vrtačku a při 

vyndávání šroubů z přepravky. 

Pracoviště pro malosériovou výrobu je podle simulace i výrazně rychlejší. Montáž 

jednoho kusu by trvala asi 55 s oproti 100 s při kusové montáži.  

Jedině pořizovací náklady vyznívají lépe pro pracoviště pro kusovou montáž, které by 

stálo kolem 26 000 Kč. Malosériová výroba by byla trochu dražší, pořizovací náklady by 

byly asi 59 000 Kč. 

Dále jsem vytvořil dva návrhy pracovišť pro sériovou výrobu, kde jsem se snažil 

eliminovat nepřijatelné pracovní polohy, které se vyskytly u malosériové výroby. Pracoviště 

s krokovým posuvem materiálu je přehlednější a je zde možné umístit elektrický šroubovák, 

aby se operátor nedostával do nepřijatelné polohy, když se bude pro něj naklánět. 

Nevýhodou tohoto pracoviště je prodloužení doby montáže jednoho kusu kvůli stanovenému 
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taktu linky. U kooperativního montážního pracoviště by také došlo k omezení nepřijatelných 

poloh vlivem lepšího umístění elektrického šroubováku (zlepšení polohy ruky) a vlivem 

vibračního podavače šroubů (zlepšení polohy zápěstí). Robot by navíc vykonával část 

montážního procesu – vkládal by měděné kontakty do drážek spodního plastového krytu, 

tím by zkrátil dobu výroby a omezil zrakovou zátěž pracovníka.  
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7. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem pracoviště montáže pro rozbočovací 

zásuvku od firmy EMOS s.r.o. typ E2010. V první části jsem se zaměřil na popis montáže, 

její formy, metody a možností automatizace při montáži. 

V druhé části jsem se zaměřil na problematiku ergonomie, zde jsem popsal pracovní 

prostředí, pracovní místo a vybavení. Součástí této kapitoly je také popis pracovních poloh, 

které jsem využil jako hlavní kritérium při hodnocení pracoviště. 

V další části jsem provedl analýzu rozbočovací zásuvky, kterou jsem nejdřív 

demontoval, vymodeloval v softwaru jednotlivé části, z kterých se skládá, a vytvořil 

kusovník rozbočovací zásuvky.  

Na základě analýzy součásti jsem provedl návrhy montážního pracoviště pro 

kusovou a malosériovou výrobu. U obou pracovišť jsem vytvořil montážní postup a popsal 

vybavení pracoviště. Dále jsem v softwaru Siemens Tecnomatix Jack 8.4. vytvořil simulaci 

montážního procesu a posoudil polohy operátora při práci. Dále jsem pro tyto pracoviště 

stanovil rozpočet.  

Poté jsem vytvořil návrh mechanizovaného a poloautomatizovaného pracoviště pro 

sériovou výrobu, které budou vycházet z ergonomického pracoviště pro malosériovou 

výrobu. I zde jsem vytvořil montážní postupy, popsal vybavení pracoviště a náklady na jeho 

pořízení.  

V závěrečné části jsem mezi sebou porovnal pracoviště pro kusovou a malosériovou 

výrobu, Výrazně lépe vyšla ergonomie pracoviště pro malosériovou výrobu, kde se operátor 

dostává jen velmi zřídka do nepřijatelné polohy. Čas montáže jednoho kusu u malosériové 

montáže se pohybuje okolo 55 s, naopak u kusové výroby se čas montáže jednoho kusu 

pohybuje okolo 100 s, Jedinou nevýhodou pracoviště pro malosériovou výrobu jsou náklady 

na jeho pořízení, který se pohybují okolo 59 000 Kč, zatímco u kusové výroby okolo  

26 000 Kč.   

U sériové montáže bych zvolil kooperativní pracoviště, kde kooperativní robot 

vykonává nejnáročnější činnosti pro operátora, tím zlepšuje ergonomii pracoviště výrazně 

snižuje dobu montáže jednoho kusu.  
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