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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště navíjení cívek pro 

elektromotor. V úvodní části jsem popsal problematiku a rozdělení ergonomie 

práce. Dále jsem zpracoval rozdělení pracovních procesů. V druhé části jsem v 3D 

vytvořil dva modely pracoviště, které jsem pomocí analýz v ergonomickém programu 

zoptimalizoval. V závěru práce jsem provedl ekonomické zhodnocení plánované 

investice. 

  



Annotation 
My thesis deals with a design of a workplace for winding electric motor coils. First I 

described the subject matter and different aspects of work ergonomics. 

Furthermore, I provided a division of work processes. In the second part I created 

two different versions of a said workplace, which I have optimalized using analyses 

from an ergonomics program. Finally, I did an economical evaluation of a planned 

investment. 
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Úvod 
V bakalářské práci s názvem Návrh ergonomického pracoviště výroby elektromotorů 

se budu zabývat návrhem montážního pracoviště pro navíjení cívek elektromotorů 

ve firmě SOPO.  

Prvním cílem je rešerše problematiky ergonomie výrobních procesů, kterou provedu 

v první části bakalářské práce. V této kapitole jsem se zabýval rozdělením 

ergonomie podle různých hledisek a prevenci proti zraněním vznikajícím 

z nedodržení ergonomických zásad. Dále se budu věnovat způsobu hodnocení 

fyzické zátěže. 

V následující části se zaměřím na výrobní procesy, výrobu a postupy, které nám 

ovlivňují přímou výrobu daného pracoviště. Popíšu druhy strojírenské výroby a 

výrobní proces, který dále rozdělím podle vztahu k výrobním činnostem. Dále 

rozdělím výrobu z hlediska počtu vyrobených kusů a jednotlivé druhy výroby popíšu.  

V praktické části představím firmu SOPO, provedu analýzu pracoviště navíjení, která 

je hlavním cílem mé práce. Poté navrhnu dvě optimalizovaná pracoviště, jedno 

méně ekonomicky náročné, druhé ekonomicky náročnější, a zhodnotím ergonomické 

vlastnosti obou pracovišť. V závěru práce zhodnotím ekonomickou náročnost obou 

řešení a porovnám návratnosti investice.  
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Teoretická část 

1. Ergonomie 

V kapitole Ergonomie se budu nejprve zabývat definicí a rozdělením ergonomie. 

Poté popíši ergonomická kritéria a některé způsoby hodnocení fyzické zátěže. 

1.1. Definice ergonomie  

Jedním z hlavních oborů ovlivňujícím tvorbu návrhu pracoviště je ergonomie, která 

má přímý dopad na pracovní morálku a tím zásadně ovlivňuje pracovní činnost.  

Ergonomie je vědní obor, který řeší společnou harmonii ve vztahu člověk-stroj-

prostředí a optimalizuje pracovní zátěž zaměstnance tak, aby se předešlo fyzicko-

psychickým problémům, které z dané činnosti mohou vyplynout. V této nauce se 

využívá nejnovějších poznatků převážně z biologie, ale také z věd technických, 

sociologických nebo kognitivních. Mezinárodní ergonomická asociace v roce 2000 

definovala ergonomie takto: 

Ergonomie je vědecká disciplína, založena na porozumění interakcí člověka a dalších 

složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i 

výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a 

systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením 

lidí. Ergonomie je systémově orientovaná disciplína, která prakticky pokrývá všechny 

aspekty lidské činnosti. V rámci holistického přístupu zahrnuje faktory fyzické, 

kognitivní, sociální, organizační, prostředí a další relevantní faktory. [1]  
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Vzhledem k neustálému rozvíjení vědy a techniky, která nám přináší nové 

technologie a stroje, vzniká disproporce mezi požadavky a nároky, které tato 

technika přináší, a možnostmi, dovednostmi nebo schopnostmi, které má pracovník 

vykonávat. Následkem může být přetížení člověka, které může vést k jeho únavě 

nebo selhání. To pak může způsobit havárii celého systému s dopady na zdravotní 

stav zaměstnance. Úlohou ergonomie je změna přístupu z mechanocentrického, 

který nepřihlíží k limitům člověka, na přístup antropocentrický, který vychází z 

možností, schopností a dovedností člověka a respektuje jeho omezení.  [9] 

Ergonomii zkoumáme podle základního a speciálního rozdělení. Zatímco základní 

rozdělení se týká návrhu všech pracovišť, speciální rozdělení se zaměřuje na 

jednotlivé problémy vzniklé při konkrétní činnosti daného pracoviště. Dále můžeme 

ergonomii dělit dle typu zátěže, při které vzniká.   

1.2. Základní rozdělení ergonomie 

V kapitole základní rozdělení ergonomie se budeme zabývat rozdílem mezi pohledy 

na ergonomii. 

1.2.1. Fyzická ergonomie 

Zkoumá vliv pracovního prostředí v zaměstnání, a to především problematiku 

ergonomie práce spojenou s fyzickou činností, při které dochází k značnému 

namáhání pohybového systému. Věnuje se například okruhu problémů zapříčených 

zvedáním těžkých břemen, pracovní poloze, statické a dynamické práci. [4] [5] 

1.2.2. Kognitivní ergonomie 

Zaměřuje se na psychologické aspekty vznikající v pracovním prostředí, kde vzniká 

psychická zátěž. Patří sem například práce na vysokých pozicích, práce s lidmi a 

práce s penězi. Při těchto činnostech vzniká stres, zodpovědnost a nátlak na 

rozhodovací schopnosti. [4] [5] 

1.2.3. Organizační ergonomie 

Zaměřuje se na zlepšení socio-technologických systémů, včetně strategií a 

organizační struktury. Zahrnuje směnný provoz, týmovou práci, režim práce a 

odpočinku a podobně. [4] [6] 
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1.3. Speciální rozdělení ergonomie 

Speciální rozdělení se zaměřuje převážně na problémy vzniklé při dané pracovní 

činnosti. Toto rozdělení popisuji níže. 

1.3.1. Myoskeletární ergonomie 

Předmětem myoskeletární ergonomie je prevence onemocnění pohybového aparátu 

člověka, vycházejícího z opakující se jednostranné zátěže. Toto odvětví ergonomie 

se zabývá převážně problémy s páteří a horními končetinami. Myoskeletární 

onemocnění jsou na rozdíl od úrazu charakterizována postupným začátkem a riziko 

vzniku se zvyšuje v závislosti na faktorech, jako jsou nadměrné vynakládání sil, 

opakovatelnost pohybu, nevhodné uspořádání pracoviště a mnoho dalšího. [4] 

1.3.2. Psychosociální ergonomie 

Psychosociální ergonomie se zabývá vztahy na pracovišti, emočními vjemy, 

atmosférou na pracovišti a dalšími podobnými aspekty. Výrazně se podílí při výběru 

pracovníků na vhodné pracovní pozice. Dobré sociální a psychologické prostředí 

v zaměstnání je nedílnou součástí správné ergonomie podniku. Psychosociální 

ergonomie souvisí také s ergonomií myoskeletární, jelikož stres a další faktory 

ovlivňují hojnost výskytu myoskeletárních onemocnění. [2] [4] 

1.3.3. Participační ergonomie 

Participační, neboli účastnická ergonomie vznikla v Japonsku. Její základní princip 

tkví ve spolupráci zaměstnanců na veškerých změnách a jejich vyjádření 

k případným rizikovým faktorům, které mohou těmito změnami nastat. [7] 

1.3.4. Rehabilitační ergonomie 

Tento typ ergonomie řeší problematiku handicapovaných osob a pomocí 

konstrukčních změn pracoviště zajišťuje přípravu pracovního prostředí tak, aby toto 

bylo v souladu s psychickým a tělesným stavem zaměstnance. 

1.4. Rozdělení dle typu práce 

Ergonomie se dále rozděluje i z různých pohledů. Mezi nejzákladnější patří rozdělení 

dle typu práce.  
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1.4.1. Ergonomie při fyzické práci 

Fyzické práce jsou souhrn prací, které zdůrazňují převážně fyzickou aktivitu člověka 

nad aktivitou psychickou. Při těchto pracích se velmi často pracuje s těžkými 

předměty, ale také se stojí v jedné poloze u pracovního stroje nebo nachodí mnoho 

kilometrů. Tento druh práce má většinou vliv na funkčnost páteřního svalstva a 

kloubů, které při nesprávné ergonomii vypovídají svou funkci už v nízkém věku. Při 

fyzické práci se musí dbát na pracovní polohu, zrakové podmínky, hlučnost, 

správnou manipulaci s břemeny a mnoho dalších hledisek. [3] 

1.4.2. Ergonomie při duševní práci 

Duševní práce je taková, která klade nároky převážně na psychiku člověka, nežli na 

fyzické namáhaní. Tento druh zaměstnání se provádí nejčastěji vsedě, což má při 

nesprávně navrhnutém pracovišti za následek mnoho zdravotních problémů. Mezi 

tyto problémy nejčastěji patří bolest zad a rukou, pálení očí, potíže s páteří, ale také 

řada psychických problémů, jako je stres a frustrace. Tyto problémy snižující 

výkonnost pracovníka se dají minimalizovat správným nastavením ergonomie. [2] 

1.4.3. Ergonomie pracoviště 

Ergonomie pracoviště je obor, který má za úkol přizpůsobit pracoviště potřebám 

člověka, a to nejen potřebám fyzickým, ale i psychickým. Při návrhu jakéhokoliv 

pracoviště by se měly tyto potřeby zohledňovat a docílit tak co největší součinnosti 

daného pracoviště a zaměstnanců na něm působících. [2] 
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1.5. Ergatika 

Systémem člověk-technika-prostředí se zaobírá celá řada disciplín. Zabývá se jí 

nejen ergonomie jako taková, ale i hygiena práce, bezpečnost na pracovišti, 

ekologie, technická estetika a mnoho dalších.  

Pro efektivní řešení musíme vytvořit soubor, který by zachoval souhrnnost a vyřešil 

mnohonásobné překrytí těchto oborů. Z teoretických i praktických důvodů proto 

nelze zvolit ani jeden z těchto oborů za vhodný, neboť by omezoval, zužoval oblast 

zkoumaných otázek pouze na přístupy zabývající se tímto oborem. To by mělo za 

následek zkreslení výsledků analýz a závěrů z nich plynoucích. Proto je vhodné zvolit 

nový obor, který by splňoval požadavky na komplexnost a přistup řešení člověk-

technika-prostředí. Pro tento obor zavádíme termín EGRATIKA. [9]  

K lepší představě funkce ergatiky přikládám Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Systém člověk-technika-prostředí  
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1.6. Ergonomická kritéria 

Ergonomická kritéria jsou měřítka pro posuzování, srovnávání a hodnocení pracovní 

činnosti. Jak jednotlivých variant řešení, tak i celku. Jsou odvozována od parametrů 

člověka v pracovním prostředí s důrazem na jeho pohybovou a mentální 

energetickou výkonnost. V praxi se ergonomická kritéria týkají řešení pracovního 

prostoru, jako je prostředí, pracovní zařízení, výrobní stroje a postupy. Komplexní 

ergonomická kritéria můžeme dělit na dílčí ergonomická kritéria antropologická, 

fyziologická, psychofyziologická, psychologická a hygienická. Tato kritéria mezi 

sebou úzce souvisí, proto nelze jednoznačně určit hranice mezi nimi. Tato kritéria 

jsou nezbytná při plánování projektů a hodnocení výsledků, a to i přes to, že 

neexistuje integrita v jejich používání. K ergonomickým kritériím se přidružují měrné 

veličiny, které jsou vyčíslitelnými hodnotami a charakterizují vlastnosti při 

hodnocení náročnosti práce, postupu nebo strojních zařízení tak, aby byly 

odlišitelné od jejich různých úrovní mezi sebou nebo od stanovení rozdílů 

požadovaných hodnot jako je čas, rozměry nebo výkon. [8] 

Legislativa fyzické zátěže 

Legislativou fyzické zátěže se zabývají vyhlášky: 

č.432/2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, náležitosti hlášení prací 

s azbestem atd. 

č.361/2007 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah 

č.362/2006Sb., zákoník práce [17] 
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1.7. Metody hodnocení zátěže 

• OWAS Sytém analýzy pracovní polohy Ovako (Ovako Working Posture 

Analysis  systém) je určen pro kontrolu pracovní polohy a postoje s ohledem 

na pohodlí zaměstnance. Hlavním předpokladem je, aby nedošlo 

k neefektivnímu namáhání svalů, nevhodnému zatížení těla a k pracovní 

nepohodě. Dělí se do čtyř segmentů, kde 1. Postavení těla je normální, 2. 

Držení těla může mít škodlivé účinky, 3. Postavení má škodlivý účinek a 4. 

Postavení má velmi škodlivý účinek. Analýzu jsem provedl v praktické části.  

• EWAS Pracovní list evropského shromáždění (Europen assembly Worksheed) 

je nástroj ergonomické analýzy na zjišťování rizik biomechanického přetížení.  

Hodnotí dvě veličiny, a to intenzitu činnosti a dobu trvání dané činnosti. 

• Lower Back zjišťuje a hodnotí tlakovou sílu na segmenty páteře v bederní 

části, standardně na obratli L4 a L5. Tuto analýzu jsem provedl v praktické 

části pomocí programu Jack. 

• RULA Rychlé posouzení zátěže (Rapid Upper Limb Assessment) hodnotí 

polohy jednotlivých částí těla (krku, paže, předloktí). Body jsou přidělovány 

na základě odklonu od neutrální polohy. Pomocí převodních tabulek se 

stanoví výsledná míra rizika.  

• Metabolické energetické výdaje (Metabolic Energy Expediture) pomáhají 

předpovídat velikost energetických výdajů na základě charakteristik 

pracovníků a popisu úkonů, které pracovník provádí.  

• Metody pro ruční manipulaci (Manual Handling Limits) pomáhá vyhodnotit a 

navrhnout ruční manipulační úkony zahrnující zvedání, spouštění, tlačení, 

tažení a nošení pro snížení rizika bolesti zad. [18] 

1.8. Shrnutí 

V kapitole ergonomie jsme si vysvětlili její základní problematiku v pracovním 

prostředí. Její rozdělení nám pomůže při návrhu pracoviště. Můžeme se zaměřit na 

jednotlivé funkce a zhodnotit, na které části budeme klást vyšší důraz a které 

kapitoly jsou pro nás zásadní. Pro analýzu rizik jsem použil metody hodnocení zátěže 

OWAS a Lower back.  
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2. Výroba a výrobní proces  

Výroba a její proces jsou další důležitou kapitolou, která nám pomůže lépe 

porozumět problematice návrhu pracoviště. V této kapitole se budeme zabývat 

problematikou výrobního procesu a parametry, které nám celý proces ovlivňují.  

 

2.1. Výroba 

Výroba je proces, při kterém přeměňujeme výrobní faktory na výstupy, nejčastěji 

polotovary nebo hotové výrobky. Výroba je hlavní činností podniku, přičemž může 

mít podnik i vícero hlavních činností. Výroba v nejširším pojetí znamená vytvoření 

výrobku včetně poskytování služeb a slouží k všeobecnému uspokojení lidských 

potřeb. Pod výrobou v nejužším pojetí se rozumí pouze přeměna polotovaru na 

konečný výrobek. Tato přeměna probíhá jako výrobní proces, který se skládá z řady 

automatických, pracovních i přírodních procesů a je ohraničen daným časovým 

intervalem, ve kterém k této přeměně dochází. Výrobní proces lze charakterizovat 

jako proces tvůrčí, jehož funkcí je produkce užitných hodnot a který představuje 

jednu z hlavních činností podniku. [10] 

Výrobní faktory jsou rozděleny do čtyř základních skupin: 

• Práce 

• Kapitál 

• Přírodní zdroje 

• Informace 

Práce zahrnuje veškeré zdroje, které jsou tvořeny pracovníky působícími v procesu 

výroby, zajišťujícími její zabezpečení nebo zajišťujícími chod výroby. 

Kapitál rozdělujeme na reálný kapitál a finanční kapitál, kde reálný kapitál označuje 

faktory, které jsou uplatňovány v další výrobě jako vstupy a vznikají v průběhu 

výroby, zatím co finanční kapitál zahrnuje finanční stránku podniku. 

Přírodními zdroji jsou myšleny orná půda, vzduch, voda a nerostné suroviny. [11] 
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2.2. Výrobní proces 

Výrobní proces je souhrn činností, které mají za úkol měnit polotovary na hotové 

výrobky s předem danými vlastnostmi a charakteristikou. Jednou z nejdůležitějších 

částí výrobního procesu je zpětná vazba, díky které může vedení vypozorovat 

výsledky výroby a na jejímž základě rozhodne o případné změně výrobního procesu. 

Změnou výrobního procesu se snažíme zvýšit nejen kvalitu výroby, ale také i 

spokojenost zákazníků, jejichž potřeby se neustále mění. Ke grafickému znázornění 

výrobního procesu nám poslouží Obrázek 2.  

 

Obrázek 2: Schéma výrobního procesu 

(vlastní zpracování podle zdroje [11]) 

2.3. Rozdělení výrobního procesu 

Výrobní proces můžeme dělit podle různých hledisek, a to nejčastěji dle vztahu 

k výrobku, časovému průběhu a vztahu k výrobnímu programu. 

Podle vztahu k výrobku dělíme výrobní procesy na: 

Základní výrobní procesy – slouží k výrobě produktů jako takových. Příkladem je 

navíjení měděného drátu na přípravek. Při těchto operacích měníme složení, jakost 

surovin, materiál atd. 

Pomocný výrobní proces – zajišťuje prostředky, které vedou k zabezpečení 

základních výrobních procesů. Příkladem je údržba stroje sloužícího k navíjení. 

Podnik tyto zdroje zajišťuje sám, nebo pomocí externích firem. 
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Vedlejší výrobní procesy – tyto procesy se váží na základní a pomocné procesy. 

Příkladem je manipulace s rolkou měděného drátu, skladovaní polotovarů, kontrola 

správnosti atd. 

Pro lepší představu o fungování procesu dle vztahu k výrobku přikládám Obrázek 3. 

 

 

Podle vztahu k výrobnímu programu členíme výrobní proces na: 

Hlavní výrobu – která je tvořena základním výrobním programem a určuje nám 

charakter celého podniku. Slouží nám k plánování kapacity podniku a rozhoduje o 

jeho specializaci. 

Doplňkovou výrobu – která nám zajištuje využití kapacity nevyužívaných výrobních 

ploch, zařízení nebo materiálu. 

Přidružitelnou výrobu - která nám slouží k využití přebytečného a odpadního 

materiálu. Například z odpadního plechu můžeme vyrábět atypické podložky. 

 

 

 

 

Obrázek 3: Dělení pomocných procesů [11] 
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Podle vztahu k časovému průběhu členíme výrobní proces na: 

Předvýrobní proces – zahrnuje činnosti nevýrobních postupů, které souvisí 

s problematikou vývoje, konstrukce, technologie přípravy ale i se zabezpečením 

výrobního podniku, materiálu, nástrojů atd. 

Výrobní proces – zahrnuje veškerou samotnou výrobu. 

Povýrobní proces – zahrnuje povýrobní činnosti spojené se skladováním výrobků, 

kontrolou jakosti a logistikou. [13] 
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2.4. Druhy strojírenské výroby 

Podle počtu kusů výrobku rozlišujeme výrobu na kusovou, sériovou a 

hromadnou. Stručnou charakteristiku jednotlivých typů výroby uvádím 

v Tabulce 1.  

Tabulka 1: Rozdělení druhů procesů 1[14] 

 

2.4.1. Kusová výroba 

Kusová výroba bývá uskutečňována výrobou širokého sortimentu ve velmi malém 

množství a je většinou neopakovatelná, jen zřídka kdy je opakovatelná.  

V případě, že je kusová výroba uskutečňována na základě spolupráce s konkrétními 

zákazníky, můžeme hovořit o výrobě zakázkové. Charakteristickým znakem kusové 

výroby je, že se průběh výrobního procesu neustále mění v závislosti na aktuálním 

výrobním programu a má velký počet variet. 

Kusovou výrobu můžeme dále rozdělovat do tří skupin, a to na projekt, jobbing a 

batch.  

Projekt nám zajišťuje dosažení unikátního výrobního cíle, a to za pomocí množiny 

výrobních činností. Každý projekt má stanovený začátek i konec prací a důležité 

termíny k jeho dokončení. Na správné fungování celého projektu dohlíží projektový 

manažer. Příkladem takového projektu může být stavba unikátního obráběcího 

stroje. [12] [15] 

Jobbing je způsob alokování zdrojů do vícera projektů najednou. Různé zdroje jsou 

typicky směřovány k dokončení jednoho projektu. Jednou z klíčových výhod je, že 

vedou k různorodosti produktů. Značnou nevýhodou jobbingu je vyžadování 
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specializovaných dovedností, které nejsou nutně vhodné pro dlouhodobou výrobu. 

A mají za následek vyšší cenu. V důsledku toho může být obtížné konkurovat 

některým výrobcům, kteří hledají způsoby jak snížit náklady. Příkladem jobbingu je, 

pokud si firma nechá vyrobit unikátní druh výrobku v jedné dávce. [16] 

Batch je způsob kusové výroby vyráběné v dávkách. Příkladem může být výroba 

speciálního elektromotoru pro lokomotivu, který se dělá kusově, ale celkový 

koncept se nám nemění. [15] 

2.4.2. Sériová výroba 

Sériová výroba se odlišuje od kusové v počtu výrobků obsahujících jednou dávkou, 

která se skládá z velkého množství stejných výrobků. V tomto druhu výroby se 

používají specializovaná zařízení a to včetně dílčích druhů pružné automatizace. 

V případě, že se série jednotlivých výrobků opakují, nazýváme ji rytmickou sériovou 

výrobou. V opačném případě se jedná o nerytmickou sériovou výrobu. Sériová 

výroba nám umožňuje omezit prostoje a ztrátové časy, což vede k lepšímu využití 

zařízení a strojů. [15] 

2.4.3. Hromadná výroba 

Hromadná výroba se využívá při výrobě malého typu výrobků s velkou četností. 

Automatizační aplikace nám umožňují dosáhnout velkého stupně efektivnosti. Tuto 

výrobu můžeme charakterizovat přesným uspořádáním výrobního procesu. 

Příkladem hromadné výroby jsou montážní linky s nasazením vysoce 

specializovaného zařízení a automatizace. [15] 
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2.4.4. Shrnutí 

Rozdíly mezi jednotlivými druhy výroby se nám promítají do výše nákladů. Zatímco 

kusová výroba se vyznačuje nízkými fixními náklady, ale zato velmi strmě rostoucími 

variabilními náklady v závislosti na objemu práce, hromadná výroba se vyznačuje 

vysokými fixními náklady ale jen mírně se zvedajícími náklady variabilní složky. 

Sériová výroba hledá kompromis mezi oběma těmito případy. Pro lepší představu 

přikládám Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Struktura nákladů v závislosti na objemu [15] 
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Praktická část 
 

3. Současná situace 

V této kapitole představím firmu SOPO s hlavními oblasti jejího podnikání a vyberu 

jedno pracoviště. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvořím dvě pracoviště, 

která dále podrobně popíši a v programu Siemens Jack 8.4 provedu ergonomickou 

analýzu nejkritičtějších úkonů, z kterých navrhnu optimalizaci pracoviště.  

3.1. Seznámení s Firmou SOPO 

Firma SOPO s.r.o., se zabývá navíjením a výrobou statorů a rotorů do všech typů 

elektromotorů, a to jak malých, velkých, tak i elektromotorů atypických řešení. 

Hlavní konkurenční výhodou je dbalost na vysokou profesionalitu zaměstnanců a 

schopnosti splnit zákazníkům jakékoliv požadavky v nejvyšší kvalitě a krátkém čase.  

Firma SOPO byla založena v roce 1993 jako servis elektromotorů v Modleticích v 

garáži rodinného domu. Výrobě se začali věnovat o pár let později (1999) a jejich 

výrobkem byly komutátorové rotory.  

Dnes zaměstnává firma 180 lidí s ročním obratem přesahujícím 250 mil korun. Firma 

SOPO má dvě dceřiné společnosti - SOPO-SERVIS, který se zabývá prodejem 

elektrických spotřebičů a poskytováním servisu koncovým tuzemským zákazníkům, a 

SOPO INVEST, která má na starosti správu investic a nemovitého majetku celé 

skupiny.  
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3.2. Pracoviště navíjení 

V pracovišti navíjení zaměstnanci navijí na ocelové jadérko měděný drát s pomocí 

speciálního stroje, principem podobného soustruhu. Na stroji se kvůli úspoře času 

navijí vícero jader najednou podle velikosti. Náplní pracoviště je vložení jadérek 

elektromotoru do speciálního držáku, vložení izolačních proužků mezi každé z jader 

a uchopení do speciálně upraveného sklíčidla. Poté je třeba z cívky umístěné na 

vrchu stroje uchytit měděný drát, zavřít bezpečnostní plexisklo a zapnout stroj. Po 

navití drátu je potřeba přestřihnout měděný drát, uchytit přípravek do oddělovače a 

oddělené cívky uložit do připraveného pojízdného vozíku. Tento pracovní úkon trvá 

60s. Za osmihodinovou směnu, kde je zaměstnanec produktivní šest hodin, každý 

tento úkon provede 360krát.  

Pro názornější ukázku pracoviště poslouží Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Stávající pracoviště 
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3.3. Analýza současného stavu 

V prvním kroku se zaměřím na dosahovou vzdálenost. Doporučená dosahová 

vzdálenost podle  SZÚ - Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a 

psychofyziologii práce, kterou jsem označil A, je 300mm dopředu a po délce 

1020mm do stran. Rozšířená dosahová vzdálenost, označená jako B, je 460mm 

dopředu a po délce 1520mm do stran. Jak lze vidět na obrázku, vyhazovač do této 

vzdálenosti nezapadá, stejně tak vozík, na který se odkládá navinutá cívka. Jelikož je 

úkon s vyhazovačem a vkládání cívek na pracovní vozík velmi častý, doporučil bych 

úpravu. Dosahové vzdálenosti znázorňuji na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Dosahové vzdálenosti současného stavu 
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Na dalším obrázku je vidět dosahová vzdálenost, a to do výšky, která je podle SZÚ 

1800 mm. Pohyb je nutné vykonat kvůli uzavření bezpečnostního plexiskla. Tato 

vzdálenost přímo odpovídá normě, ale v případě, že na pozici nastoupí zaměstnanec 

nižšího vzrůstu, nemusí již úplně vyhovovat – vizte Obrázek 7.  

 

Obrázek 7: Dosahová výška 

Hotové cívky se odkládají na pojízdný vozík. Těchto cívek přemístí zaměstnanec za 

osmihodinovou směnu, při které se plně věnuje práci šest hodin, 1080 kusů. Při 

každém kusu je potřeba provést pohyb, který přímo zahrnuje otáčení celým tělem.  

Na Obrázku 8 a Obrázku 9 přikládám provedenou analýzu Lower Back a OWAS při 

vkládání cívek na pojízdní vozík. Z analýzy Lower Back vyplývá, že zátěž na dolních 

obratlích je 1614N. Tato hodnota je přijatelná a nemělo by dojít k zdravotním 

komplikacím.  
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Obrázek 8: Analýza Lover Back současný stav 

Na rozdíl od analýzy Lower Back analýza OWAS ukazuje zvýšenou zátěž, při které 

může dojít k zdravotním komplikacím. 

 

Obrázek 9: Analýza OWAS současný stav 
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Obrázek 10 a Obrázek 11 znázorňuje fyzickou zátěž při sklápění ochranného 

plexiskla. Z analýzy OWAS vyplývá zvýšená zátěž, při které může dojít k zdravotním 

komplikacím.  

 

Obrázek 10: Analýza OWAS sklápění plexiskla 
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Z analýzy Lower Back vyplývá, že zátěž na obratle L4/L5 je příznivá, a to o velikosti 

790N. 

 

Obrázek 11: Analýza Lower Back sklápění plexiskla 

3.4. Zhodnocení stávajícího pracoviště 

V této kapitole jsem blíže popsal firmu SOPO, která mi poskytla potřebná data. Dále 

jsem zhodnotil stávající situaci pracoviště navíjení, zaměřil se na dosahové 

vzdálenosti a popsal kritická místa pracoviště. Zjistil jsem, že každý úkon provede 

zaměstnanec 360krát za den a vyrobí tak 1080 navinutých cívek.  
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4. Optimalizace č. 1  

V této kapitole píšu o svém prvním návrhu optimalizace pracoviště. V tomto návrhu 

optimalizace pracoviště jsem dbal na nízkou ekonomickou zátěž, vyplývající z jejího 

řešení, avšak jsem se snažil co nejvíce pomoci v případě fyzické zátěže.  

4.1. Optimalizace problému s cívkou 

Jako největší ergonomickou zátěž jsem vyhodnotil operaci se vkládáním cívek do 

vozíku, při kterém se musí zaměstnanec otočit celým tělem. Tento pohyb je velmi 

kritický a bylo třeba ho co nejvíce omezit. K omezení došlo přidáním jednoduché 

konstrukce čtvercového profilu, která slouží jako skluz vedoucí do připraveného 

pojízdného vozíku s krabicí – vizte Obrázek 12. Tento pojízdný vozík bude dále 

obstarávat expedice, která má za úkol balení a kontrolu jakosti výrobku. Vozík, který 

sloužil k přepravě cívek, jsem nahradil vozíkem s jadérky. Tato jadérka jsou 

přepravována v plechových mističkách s více kusy a lze při jednom pohybu připravit 

na pracovní stůl více mističek. Tím zamezíme opakujícímu se nechtěnému pohybu 

otáčení celého těla. Prázdné mističky budou odkládány do nádoby ležící na zemi 

vlevo od pracovníka. Tímto nám na stolku vzniknul nepotřebný prostor, který lze 

využít jako odkládací pro harmonogram práce nebo technických výkresů.   

 

Obrázek 12: Skluz optimalizace č. 1 
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Níže přikládám Obrázek 13 a Obrázek 14, kde jsou zobrazeny velikosti zatížení. Jak 

lze vidět v analýze Lower Back, zatížení se snížilo o 886 bodů.  

 

Obrázek 13: Analýza Lower Back optimalizace č. 1 

OWAS nám tuto situaci vyhodnotilo jako velmi příznivou. 

 

Obrázek 14: Analýza OWAS optimalizace č. 1 

4.2. Optimalizace problému s plexisklem 

Jak jsme si popsali víše, další z velkých problémů vzniká při sklápění plexiskla. Tento 

problém jsem vyřešil připojením elektromotoru, který nám pomocí tlačítka 

automaticky plexisklo zavře. V této variantě se nám také snížila zátěž, jak dokazuje 

Obrázek 15 a Obrázek 16.  
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Obrázek 15: Analýza OWAS tlačítko 

Analýza obratlů nám v této variantě ukazuje také velmi příznivé podmínky, a to 

konktrétně 712 N. 

 

Obrázek 16: Analýza Lower back tlačítko 

 

4.3. Optimalizace z pohledu různých výšek pracovníků 

Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi zaměstnanci různého pohlaví je nutné 

navrhovat pracoviště, které je kompatibilní a lze ho přizpůsobovat. K tomu nám 

dnes slouží polohovací stoly a židle, které v této optimalizaci použiji. Nevýhoda 
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těchto stolů ale tkví ve větší pořizovací ceně a vzhledem k různé poloze lze obtížněji 

stavět pracoviště vedle sebe.  

 

4.4. Optimalizace dosahových ploch  

V dalším druhu optimalizace jsem poupravil rozložení stolu tak, aby lépe vyhovovala 

pracovním podmínkám z hlediska dosahu pracovníka. Posunul jsem vyhazovač blíže 

k levé ruce a skluz umístil do nejpřijatelnější polohy. Ergonomickou zátěž 

způsobenou vysokým zvedáním ruky jsem zminimalizoval připojením malého 

elektromotoru a napojením na tlačítko v ovládacím panelu stroje. Rozložení 

komponent dokládám – Obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Dosahové vzdálenosti optimalizace č. 1 

 

4.5. Zhodnocení 1. optimalizace pracoviště z hlediska ergonomie 

První optimalizace i přes nízké náklady rapidně pomohla zlepšit podmínky při fyzické 

zátěži. Optimalizaci bych doporučil provést v co nejkratším čase, a to právě díky 

nízké pořizovací ceně. Ekonomickou zátěž optimalizace pracoviště probereme v další 

kapitole. 
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5. Optimalizace č. 2 

Druhá optimalizace pracoviště je nákladnější. Částečně jsem předělal koncept 

pracoviště a kladl jsem přitom důraz na detaily ohledně ergonomie. Stejně jako v 

předchozí části jsem použil polohovací stoly a ergonomické křeslo, které mají za 

úkol řešit adaptaci mezi různými pracovníky. 

5.1. Optimalizace problému s vozíkem 

Vzhledem k nutnosti otáčení celého těla jsem navrhl optimalizaci, kde jsem pohyby 

trupu minimalizoval. Spojením dvou stolů do pomyslného tvaru L jsem dosáhl 

dostatečného prostoru pro přidání dalšího skluzu, který bude sloužit k přepravě 

prázdných misek od jadérek do pojízdného vozíku – Obrázek 18. V případě cívek 

jsem použil stejného řešení jako v optimalizaci 1 s tím, že jsem skluzy zapustil přímo 

do konstrukce stolu, aby nedocházelo k možnému kontaktu se zaměstnancem. 

Vozíky s materiálem si dále přebírá expedice tak jako v prvním případě. 

 

Obrázek 18: Znázornění skluzů v optimalizaci č. 2 

 

Jak je vyhodnoceno níže – Obrázek 19 a Obrázek 20, tato varianta je z hlediska 

ergonomie nejpříznivější. Lower back je skoro o 70% příznivější než v současném 

řešení. 
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Obrázek 19: Analýza Lower Back optimalizace č. 2 

V této variantě analýza OWAS ukazuje nejpříznivější zatížení. 

 

Obrázek 20: Analýza OWAS optimalizace č. 2 
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5.2. Optimalizace dosahových vzdáleností 

Změnou konceptu pracoviště jsem mohl lépe rozložit pracovní pomůcky. Vyhazovač 

jsem posunul přímo před stroj, aby nebylo třeba se k němu zbytečně natahovat. 

Skluz na cívky i na kovové misky jsem položil do oblasti s nejvhodnější ergonomickou 

zátěží. V optimalizaci jsem použil stejný typ stroje jako v první variantě, který má 

nainstalovaný elektromotor pro automatické sklápění ochranného skla. Tímto 

uspořádáním vznikly dva velké prostory na koncích stolů, které se dají využít na 

případné technické výkresy nebo harmonogram práce. Dále je možné na prostor 

zakoupit rádiový přehrávač nebo položit fotografie rodiny zaměstnance. To bude mít 

za následek zvýšení pracovní morálky, která je zohledněna v budoucích pracovních 

výkonech. Dosahové vzdálenosti znázorňuje Obrázek 21. 

 

Obrázek 21: Dosahová vzdálenost optimalizace č .2 

5.3. Předělání systému vyhazovače 

Poslední optimalizací v této části byla změna systému vyhazovače. Ten má za úkol 

odpojit jadérka od sebe. Systém byl vymyšlený pomocí pákového mechanizmu, ale v 

případě jakéhokoliv zkřížení bylo pro pracovníka velmi fyzicky náročné i přes pákový 

mechanismus jadérka oddělit. Proto jsem navrhl hydraulické řešení, které pomocí 

dvou pístků vykoná pohyb pákového mechanismu. Tento hydraulický stroj je řízen 

tlačítkem, které při zmáčknutí pístky roztahuje a v případě nezatíženého stavu se 

pístky vrací do původní polohy. 



37 
 

5.4. Zhodnocení druhé optimalizace 

V druhém návrhu jsem použil sofistikovanější řešení pracoviště, které zajistí ideální 

podmínky ergonomie. Toto řešení bych nad prvním i přes vyšší náročnost investice 

doporučoval. K vizuálnímu porovnání obou řešení přikládám Obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Vizuální porovnání řešení 

  

  



38 
 

6. Ekonomické zhodnocení 

V této části zhodnotím náročnost investice a její potencionální návratnost. Vyčíslím 

jednotlivé položky a shrnu vliv, který bude mít mé řešení na zaměstnance. Přepočtu 

zvýšenou produktivitu na kusy a z nich snadno odvodím výnosnost. 

6.1. Náklady na pořízení 

První optimalizace 

K výpočtu ceny první optimalizace bude zapotřebí stanovit cenu výškově 

nastavitelného stolu a ergonomické židle. Následně je zapotřebí vyrobit skluz. Kvůli 

cenové úspoře využiji kapacit údržby, kde mi svářeč tento skluz vyrobí a poté i 

namontuje. Do výpočtu tedy nezahrnu práci svářeče, stejně jako nákup přímočaré 

pily potřebné k utvoření díry do stolu. Ta je součástí pracoviště údržby. Do výpočtu 

je třeba zahrnout cenu plechu, ze kterého se skluz vyrobí. Vzhledem k další úspoře 

se vozík na cívky použije ze skladu, kde jsou náhradní kusy. Elektromotor a 

mechanizmus na spouštění plexiskla vyrobí také středisko údržby. V Tabulce 2 

 jsem vyčíslil pořizovací náklady na změnu pracoviště.  

Tabulka 2: Ekonomické zhodnocení optimalizace č. 1 

POLOHOVATELNÝ PRACOVNÍ STŮL 30 000,- Kč 

ERGONOMICKÁ ŽIDLE 10 000,- Kč 

MATERIÁL NA SKLUZ 4 000,- Kč 

ÚPRAVA STROJE 8 000,- Kč 

DOPRAVA  1 500,- Kč 

Celková cena za úpravu pracoviště  53 500,- Kč 

V tomto případě jsem dbal na co nejvyšší využití vlastních zdrojů.  
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Druhá optimalizace 

V druhé optimalizaci budu počítat s nákupem nového pracoviště. Stroj, stoly se 

skluzem a vyhazovač bude potřeba nechat na zakázku vyrobit.  Ostatní zařízení lze 

sehnat u lokálních obchodníků. Ekonomické zhodnocení druhé optimalizace vizte 

Tabulka 3. 

Tabulka 3: Ekonomické zhodnocení optimalizace č. 2 

STROJ NA NAVÍJENÍ DRÁTU 85 000,- Kč 

POLOHOVATELNÝ STŮL 2KS 80 000,- Kč 

ERGONOMICKÁ ŽIDLE 10 000,- Kč 

VOZÍK 2 KS 12 000,- Kč 

VYHAZOVAČ 13 000,- Kč 

Celková cena pracoviště 200 000,- Kč 

6.2. Vliv optimalizace na pracovní výkon 

Ve variantě č. 1 došlo ke zmírnění zátěže na trup těla. Tato optimalizace má vliv na 

výkon člověka převážně v odpoledních hodinách, kde se celodenní zátěž trupu 

projeví nejvíce. Dále má snížená zátěž trupu pozitivní vliv na morálku zaměstnance, 

který tímto důsledkem dosahuje vyšších výkonů. Výše jsem vypočítal výkonost 

zaměstnance na 1080 za směnu, při které zaměstnanec plně pracuje šest hodin. 

Přepokládám, že průměrná výkonnost zaměstnanců vzroste o 5%. To má za následek 

nárůst počtu výrobků z 1080 na 1134 ks. 

Ve variantě č. 2 došlo ke kompletní změně fyzické zátěže. Pohyby jsou kratší a 

přirozenější. V důsledku kratších pohybů jsem odhadl, že lze ušetřit 3% času na 

hotový výrobek. Změnou ergonomie a jejím optimalizováním na co nejmenší zátěž 

lze vypozorovat, že se zlepšil pracovní výkon zaměstnance v průběhu celého dne. 

Předpokládám, že průměrná výkonnost zaměstnanců stoupne o 10%. V důsledku 

snížení fyzické zátěže nám vzroste výkonnost pracovníka z 1080 na 1180 kusů za 

směnu. V důsledku kratších drah pohybu se počet kusů zvedne až na číslo 1215 kusů 

za směnu.  
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6.3. Návratnost investice 

Pro účely výpočtu budu uvažovat cenu jedné cívky na 15 Kč. Tato cena se v reálu 

bude lišit v závislosti právě na typu cívky, která se na daném pracovišti bude vyrábět 

v ten který čas.  

Pro tento výpočet návratnosti použiji vzorec: 

•  investice/(ušetřený počet kusů na směnu * cena) 

Výsledek bude v počtu směn, které je potřeba odpracovat, aby byla investice 

výhodná. 

V případě normalizace č. 1 

Investice 53 500,- Kč 

Ušetřený počet kusů 54 

Cena za kus 15,- Kč 

Celkem 53500/(54*15) 

Počet směn potřebných k návratnosti investice je 66. 

V případě normalizace č. 2 

Investice 200 000,- Kč 

Ušetřený počet kusů 135 

Cena za kus 15,- Kč 

Celkem 200 0000/(135*15) 

Počet směn potřebných k návratnosti investice je 99. 
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Pro další představu přidávám tabulku s výpočtem návratnosti v závislosti na počtu 

směn – Tabulka 4. K tomu použiji vzorec počet směn*ušetřený počet kusů*cena 

kusů - investice. 

Tabulka 4: Výpočet zisku v závislosti na směnách 

Počet směn Optimalizace 1 Optimalizace 2 

100 26 000,00 Kč 2 500,00 Kč 

200 105 500,00 Kč 205 000,00 Kč 

300 185 000,00 Kč 407 500,00 Kč 

500 344 000,00 Kč 812 500,00 Kč 

700 503 000,00 Kč 1 217 500,00 Kč 

900 662 000,00 Kč 1 622 500,00 Kč 

Jak lze vyčíst z tabulky za 900 směn, které představují přibližně tři roky, je rozdíl v 

ušetřené investici skoro milion Kč.  
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7. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem pracoviště navíjení pro firmu SOPO 

s.r.o.  

V první části jsem se zaměřil na problematiku ergonomie, kterou jsem rozdělil a 

popsal problémy vznikající při nedodržování zásad. Dále jsem popsal některé 

metody hodnocení fyzické zátěže, ze kterých jsem vyhodnotil metodu Lower Back a 

metodu OWAS jako nejvhodnější pro další hodnocení navrhnutých optimalizací.  

V následující části jsem vysvětlil a rozdělil výrobu a výrobní procesy podle 

jednotlivých pracovních činností. Dále jsem rozdělil výrobu dle vztahu k počtu 

vyrobených kusů. 

V praktické části jsem za pomocí programu Siemens Jack 8.4. analyzoval stávající 

pracoviště navíjení. Za pomocí aplikace Autodesk Inventor zkonstruoval dvě verze 

pracoviště ve 3D. Pomocí programu Siemens Jack 8. 4. jsem nasimuloval pohyby 

pracovníka, poté jsem zanalyzoval navrhnutá pracoviště a optimalizoval jejich 

řešení. Pomocí této optimalizace jsem došel k návrhu, při kterém jsou obě varianty 

velmi příznivé k fyzické zátěži. V některých úkonech o více jak polovinu. 

K optimalizaci pracovišť mě posloužily právě metody Lower Back a OWAS.  Dále jsem 

pracoviště optimalizoval navržením skluzů a pomocí změny koncepce pracoviště 

jsem zkrátil dráhy mezi jednotlivými úkony, čímž došlo k zvýšení produktivity 

zaměstnance.  

V závěru práce jsem zhodnotil obě optimalizace na základě nákladů na pořízení a 

návratnosti investice. Vytvořil jsem tabulku, ve které jsem vypočítal hodnoty zisku 

v závislosti na počtu odpracovaných směn.  
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