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Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec 

a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost 

se řadí mezi startupy, což jsou podnikatelské subjekty vyznačující se specifickými vlastnostmi. Vývoj 

dodavatelských a výrobních řetězců je sledován v průběhu šesti měsíců. Výstupem je demonstrace 

dopadu navržených změn na přípravu konkrétní zakázky. 
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The thesis deals with the proposal of optimization measures for the supply and production chain and 

tools for monitoring their impacts over time in a particular subject. The researched company ranks 

among startups, which are business entities with specific characteristics. The development of supply 

and production chains is monitored for six months. The output is a demonstration of the impact of 

the proposed changes on the preparation of a specific order. 
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Úvod 

Globalizace je pojem definovaný jako integrace a interakce mezi lidmi, společnostmi a vládami po 

celém světě. Díky globalizaci získávají firmy výhody v celé řadě oblastí svého podnikání. Mohou snížit 

provozní náklady tím, že část výroby přesunou do zahraniční. Mohou nakupovat suroviny levněji, než 

kdyby se musely spoléhat jen na lokální zdroje. A co je nejdůležitější, získávají přístup k milionům 

zákazníků po celém světě. Díky globalizaci také dochází ke sjednocení podmínek obchodu 

a mezinárodního práva. Aby bylo možné všechny tyto výhody naplno využít, je třeba věnovat 

pozornost Supply Chain Managementu (SCM). 

 

SCM je aktivní řízení dodavatelského řetězce vedoucí k maximalizaci spokojenosti zákazníka 

a dosažení konkurenční výhody na trhu. Představuje uvědomělou snahu podniku vytvořit a udržovat 

dodavatelské řetězce co nejefektivněji a nejúčinněji. SCM zahrnuje všechny aktivity od vývoje 

produktu, dodání materiálu, výroby, skladování, distribuce a reverzní logistiky, po informační systém 

potřebný ke koordinaci všech těchto aktivit.  

 

Koncept SCM je založen na dvou základních myšlenkách. První z nich je fakt, že prakticky každý 

produkt, který se dostane na trh a posléze ke koncovému zákazníkovi, představuje souhrnnou snahu 

několika subjektů. Tyto subjekty se společně označují jako dodavatelský řetězec. Druhou myšlenkou 

je, že ačkoliv zásobovací řetězec existoval vždy, většina organizací věnovala pozornost jen tomu, co se 

dělo mezi jejich „čtyřmi zdmi“. Výsledkem byly nesouvislé a často neefektivní dodavatelské řetězce. 

Firmy, které pochopily, že SCM musí být plnohodnotnou součástí jejich podnikání, brzy získaly oproti 

konkurenci značný náskok.  

 

Cílem diplomové práce je navržení optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec 

a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost 

se řadí mezi startupy, což jsou podnikatelské subjekty vyznačující se specifickými vlastnostmi. Jedním 

z jejich hlavních rysů je rychlý růst. Mým úkolem během šestiměsíční stáže bylo stanovit způsob, jak 

zaznamenávat progres ve výrobních a logistických procesech. Nejprve popisuji stav výroby 

a dodavatelských řetězců při svém nástupu do firmy a porovnávám různé varianty pro zlepšení 

procesů. Změny, které se podařilo implementovat, pak demonstruji na přípravě konkrétní zakázky 

tvořené vybraným produktem. V závěrečné kapitole navrhuji budoucí opatření.  
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1 Supply Chain Management 

Řízení dodavatelských řetězců je mezioborový přístup řízení toku zboží a služeb zahrnující celý proces 

od pohybu surových materiálů, přes výrobu produktu, po dodaní finálního produktu zákazníkovi, 

včetně informačních toků, který tento pohyb usnadňují a monitorují. Spojuje jednotlivce, organizace, 

zdroje, aktivity a technologie, které jsou zahrnuty ve výrobě a prodeji zboží nebo služby. Snahou je 

zefektivnění činností na straně nabídky tak, aby se maximalizovala hodnota, která je poskytována 

zákazníkovi. SCM představuje úsilí subjektů vyvíjet a zavádět co nejefektivnější a nejhospodárnější 

dodavatelské řetězce. [1] 

 

Logistika je část dodavatelského řetězce, která „uvádí do vzájemných vztahů lidi, výrobní kapacity 

a informace tak, aby byli na správném místě ve správném čase, ve správném množství, ve správné 

kvalitě a za správnou cenu.“ [2] 

 

Prvky tvořící dodavatelský řetězec se dělí na aktivní a pasivní. Mezi aktivní prvky patří ty, které 

umožňují pohyb pasivních prvků, jako jsou různé technické prostředky pro dopravu, manipulaci, 

skladování, balení, zpracování informací a dále také lidské zdroje. Mezi pasivní se pak řadí materiál, 

komponenty, produkty, obaly, odpad a informace. 

 

1.1 Vývoj SCM 

V 50. a 60. letech byla primární strategií většiny producentů masová výroba vedoucí k minimalizaci 

jednotkových nákladů na výrobu produktu. Vývoj nových produktů byl pomalý a spoléhal výhradně 

na vlastní technologie a kapacity. Tzv. „úzká hrdla“ výroby byla ošetřena udržováním vysokých stavů 

zásob, aby nedocházelo k narušování výrobního toku. To bylo spojeno s velkými investicemi a vedlo 

k znemožnění efektivnějšího využití kapitálu. Sdílení technologií a odborných znalostí bylo 

považováno za příliš riskantní, proto byl na vytváření strategické spolupráce mezi dodavateli 

a výrobci kladen malý důraz. Zásobování bylo obecně považováno pouze za „potřebu“ pro výrobu, 

a proto mu manažeři věnovali omezenou pozornost. V 70. letech bylo představeno tzv. plánování 

potřeby materiálu (MRP) a manažeři si uvědomili obrovský vliv udržování vysokých zásob na výrobní 

náklady, kvalitu, vývoj nových produktů a dodací lhůty. Výrobci se uchýlili k novým konceptům řízení 

zásob, čímž zlepšili výkonnost celého systému.  

 

Zintenzivnění globální konkurence v 80. letech přinutilo organizace na světové úrovni nabídnout 

levné, vysoce kvalitní a spolehlivé produkty s vyšší flexibilitou designu. Výrobci začali využívat 

technologii Just In Time (JIT) a další způsoby řízení ke zlepšení efektivity výrobního procesu a zkrácení 
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doby výrobního cyklu. V rychle se měnícím výrobním prostředí pouze s pojistnými zásobami si výrobci 

začali uvědomovat potenciální výhody a důležitost vybudování strategických vztahů s dodavateli. Od 

této chvíle se koncept řízení dodavatelského řetězce silně rozvíjel. Vývoj SCM pokračoval i v 90. 

letech, kdy organizace rozšířily postupy řízení tak, aby zahrnovaly strategické dodavatele. Efektivita 

spolupráce výrobců a dodavatelů rostla se vzájemnou zvyšující se důvěrou mezi subjekty.  

 

V novém tisíciletí je vývoj řízení dodavatelských řetězců ovlivněn především rozvojem informačních 

technologií a internetu, který komunikaci mezi producenty a jejich partnery značně usnadňuje. 

Výrobci běžně využívají silných stránek dodavatelů a technologií na podporu vývoje nových produktů 

a integrují svou distribuci produktů s dopravními partnery, aby dosáhli svých cílů bez nutnosti 

využívat vlastní kapacity. Klíčovým mechanismem usnadňujícím vývoj dodavatelských řetězců je 

firemní vize zaměřená na zákazníka, která řídí změny v rámci vnitřních a vnějších vztahů firmy. [3] 

 

1.2 Funkce SCM 

Snahou podniku je zaměřit se na zejména na vybrané klíčové činnosti. Činnosti, které nejsou pro 

podnik zásadní jsou stále častěji outsourcovány jinými subjekty, které jsou schopné vykonávat tyto 

aktivity efektivněji. Výsledkem je zvýšení počtu organizací podílejících se na uspokojování poptávky 

zákazníků. Cílem SCM je zvýšit důvěru a zlepšit spolupráci mezi partnery a dospět tak k větší 

průhlednosti dodavatelského řetězce a zrychlení pohybu celého dodavatelského toku. Dobře 

sestavený dodavatelský řetězec přináší synergický efekt, který vede ke zvýšení výnosů, snížení 

nákladů a pozitivně ovlivňuje úspěch společnosti na trhu. 

 

SCM je založen na myšlence, že skoro každý produkt, který přijde na trh, je výsledkem úsilí několika 

organizací, které tvoří dodavatelský řetězec. Ačkoliv tyto řetězce existovaly vždy, většina společností 

jim začala věnovat pozornost díky jejich přidané hodnotě teprve nedávno.  

1.3 Nástroje SCM  

Technologie a nástroje SCM pomáhají zjednodušit a optimalizovat firemní procesy. To je důvod, proč 

je nezbytné, aby společnosti neustále inovovaly a zefektivňovaly svůj dodavatelský řetězec. Správně 

použitá technologie umožňuje společnosti vytvořit větší průhlednost, získat lepší kontrolu nad 

zásobami, snížit provozní náklady a v konečném důsledku překonat konkurenci. 

 

Nabídka a poptávka jsou dva důležité aspekty podnikání. Aby byl jakýkoliv podnik úspěšný, musí 

trendy nabídky a poptávky pečlivě studovat a na jejich základě implementovat efektivní řešení. Cílem 
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není pouze to, aby byl produkt vyroben a dodán ve správný čas, ale také to, aby celý proces proběhl 

kvalitně a efektivně. 

 

Nástroje a technologie vyjmenované níže jsou vzájemně provázány a zajišťují hladký průběh 

dodavatelského řetězce a tím i úspěch společnosti. Podnik, který chce mít fungující dodavatelský 

řetězec musí klást důraz na všechny tyto operace a zajistit, že jsou naplňovány na všech úrovních 

firmy. Cílem každé obchodní společnosti je dosažení zisku, což vyžaduje bezchybné řízení 

dodavatelského řetězce. Jakýkoli problém by měl být okamžitě vyřešen a slabé vazby opraveny nebo 

odstraněny.  

1.3.1 Plánování  

Před spuštěním celého dodavatelského řetězce je zásadní mít připraveny veškeré strategie. Je nutné 

znát poptávku po produktu nebo službě, provést kalkulaci nákladů, stanovit očekávaný zisk, zjistit 

nároky na pracovní sílu atd. Bez řádného plánu nebo strategie společnost velmi pravděpodobně 

nedosáhne očekávané efektivity a dlouhodobých úspěchů. Proto musí být této části věnováno 

dostatečné množství času. Až po dokončení této fáze a zvážení všech kladů a záporů možných řešení 

lze pokročit dále.  

1.3.2 Materiálové toky 

Pro vysoce účinné řízení dodavatelského řetězce je důležité, aby byly materiálové toky spravovány 

efektivně. Existují dva přístupy k řízení materiálového toku, a to push a pull princip. Dodavatelské 

řetězce lze dále z hlediska řízení materiálových toků rozdělit do tří kategorií: řetězce s přerušovanými 

toky, řetězce se synchronními toky a řetězce s kontinuálními toky. [4]  

 

Push a pull princip 

Při řízení materiálového toku se rozlišuje, zda impuls k pohybu materiálu je uskutečněn pomocí push 

nebo pull principu (Obrázek 1). Push princip znamená, že produkty jsou vyráběny, ačkoliv není 

specifický požadavek zákazníka. Při pull principu se vyrábí jen tehdy, pokud zákazník vytvoří 

objednávku.  

 

Bod rozpojení je místo na dodavatelském řetězci, ve kterém se setkává nabídka s poptávkou. Snahou 

je posunout bod rozpojení co nejblíže začátku dodavatelského řetězce tak, aby byla výroba řízena 

poptávkou zákazníků.  
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Obrázek 1: Push a pull princip [zpracování vlastní] 

 

Řetězce s přerušovanými toky 

Tento typ řetězce funguje na push principu. Vyznačuje se udržováním vysokých stavů zásob 

a hotových výrobků, které zajišťují pokrytí změn v poptávce. Neexistuje koordinace mezi jednotlivými 

články dodavatelského řetězce a informace jsou předávány se zpožděním. Bodem rozpojení je sklad 

hotových výrobků. 

 

Řetězce s kontinuálními toky 

Tento typ funguje na pull principu. Chybí zde sklad surovin a sklad hotových výrobků je udržován na 

úrovni pojistné zásoby. Informace jsou předávány se zpožděním, bodem rozpojení je výroba. 

 

Řetězce se synchronními toky 

Řetězec funguje na pull principu, tok surovin, zásob a informací je plynulý. Jednotlivé články 

dodavatelského řetězce jsou koordinovány podle požadavků zákazníků. V systému je jen tolik 

výrobků, kolik je požadováno zákazníky a bodem rozpojení je opět výroba.  

1.3.3 Informační toky 

Informace jsou klíčové pro přijímání optimálních opatření a poskytují základ, na kterém se manažeři 

dodavatelského řetězce rozhodují. Informační technologie se skládá z nástrojů, které slouží k získání 

a analýze informací s cílem zlepšit výkonnost dodavatelského řetězce [5]. Informační toky probíhají 

Push 
 

Řízení podle predikce poptávky 
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Zákazník 

Řízení podle požadavků zákazníka

Zákazník Zboží 
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řetězcem jak dopředně, tak zpětně. K zaznamenávání, ukládání a sdílení informací slouží řada 

nástrojů, od jednoduchých systému na principu MS Excel po sofistikované profesionální nástroje.  

Informační systém je tvořen následujícími prvky [6]: 

● hardware: fyzické technické vybavení (počítače, periferní zařízení, komunikační technika), 

● software: programové vybavení (operační systém, databázové systémy atp.), 

● orgware: organizační uspořádání a pravidla pro provozování a využívání informačního 

systému, 

● dataware: datové zdroje, 

● peopleware: informační gramotnost lidi, 

● reálný svět: legislativa a normy. 

 

Enterprise Resource Planning  

Základním příkladem informačního systému je Enterprise Resource Planning (ERP). ERP je software 

integrující různé funkce do jednoho komplexního systému, který zjednodušuje procesy a šíření 

informací v celé organizaci. Ústředním rysem všech ERP systémů je sdílená databáze, která podporuje 

více funkcí používaných různými odděleními. V praxi to znamená, že zaměstnanci v různých divizích 

využívají stejné informace pro své specifické potřeby. [4] 

 

Informační systém pro SCM musí umožnit dostupnost důležitých informací logistickým manažerům 

pro účely řízení a plánování. Měl by zahrnovat všechny úrovně řízení, tj. operativní, taktickou 

i strategickou a dále kompletní dodavatelský řetězec od nákupu komponentů, přes všechny fáze 

výroby až po distribuci zboží zákazníkům, včetně nákladů v jednotlivých krocích. Všechny změny by 

měl zaznamenávat v reálném čase.  

1.3.4 Automatická identifikace zboží 

Nástroje automatické identifikace zboží jsou prostředky propojující informační a materiálové toky.  

V praxi jsou hodně využívány, protože urychlují a zjednodušují pohyb těchto toků. Lze je rozdělit do 

dvou kategorií na optické (čárové kódy) a radiofrekvenční.  

 

Lineární čárové kódy   

Lineární čárový kód je nejrozšířenější způsob automatické identifikace zboží, patentovaný již v 50. 

letech. Mezi jeho výhody patří snadná implementace a nízká cena. Nevýhodou je, že dokáže 

zakódovat pouze číslice, je náchylný k poškození a mezi čtečkou a čárovým kódem nesmí být 

překážka. Úložná kapacita kódů EAN, používaných pro zboží v obchodní síti, je pouhých 8, nebo 13 

numerických znaků (Obrázek 2). [7] 
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Obrázek 2: Lineární čárový kód EAN 13 [8] 

Dvourozměrné čárové kódy 

Dvourozměrné čárové kódy jsou již dlouho osvědčenou a populární technologií pro operace, kde je 

žádoucí prezentovat mnoho informací v omezeném prostoru.  

 

Datamatrix kód  

Datamatrix kód je dvourozměrný (2D) kód, který se skládá z černých a bílých modulů, obvykle ve 

čtvercovém uspořádání (Obrázek 3). S narůstajícím objemem dat, který je kódován, narůstá počet 

modulů (řad a sloupců). Celý datamatrix kód je schopen uložit až 2 335 alfanumerických znaků, které 

poskytují požadované informace o komponentu, jako je například sériové číslo. Největší uplatnění 

nachází datamatrix kódy v označování malých objektů, díky své schopnosti zakódovat velké množství 

dat na malém prostoru. [9] 

 
 

Obrázek 3: Datamatrix kód [10] 

QR kód  

QR (Quick Response) kód je dalším typem 2D kódů, který se skládá z černých modulů uspořádaných 

na bílém poli (Obrázek 4). Zakódovaná informace může být tvořena jakýmkoliv typem dat, například 

binárním nebo alfanumerickým. QR kódy byly původně vytvořeny v automobilovém průmyslu ke 

sledování vozidel v průběhu výroby. V poslední době začaly být populární v komerční sféře především 

v reklamě a marketingu, kde cílí na uživatele chytrých mobilních telefonů. Uživatel s aplikací na čtení 

QR kódů může po jeho naskenování zobrazit například text, kontaktní informace nebo webovou 

stránku.  
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Obrázek 4: Obrázek: QR kód [11] 
 

Datamatrix kód vs. QR kód 

Ačkoli jsou si v mnohém podobné, existuje i několik odlišností. Jak datamatrix, tak QR kódy vyžadují 

tzv. „tichou zónu“, což je prázdný bílý rámeček kolem kódu. Oba kódy jsou složené z modulů, které 

pomáhají při detekci a dekódování. Čím více dat je třeba zakódovat, tím více modulů je třeba doplnit 

a lze tak vytvořit různé „verze“ kódů. 

 

Nejmenší možná verze QR kódu obsahuje 21 x 21 modulů. QR kódy rostou v krocích po čtyřech 

modulech v každém směru až do 177 × 177 modulů. Na druhé straně datamatrix kódy začínají na 

velikosti 10 × 10 modulů a rostou v každém směru po dvou modulech až do velikosti 144 × 144. QR 

kódy mohou uložit až 4 296 alfanumerických znaků, zatímco datamatrix kódy mohou obsahovat 

pouze 2 335 znaků. [9] 

Dalším klíčovým rozdílem je, že datamatrix kódy používají obvod pouze pro účely rozpoznání, zatímco 

QR kódy mají více oblastí rozpoznání. V důsledku toho mají datamatrix kódy k dispozici více místa pro 

kódování dat, což znamená, že mohou být ještě kompaktnější než QR kódy.  

Posledním rozdílem mezi těmito 2D kódy je „korekce chyb“. Oba typy mají schopnost obnovit data, 

pokud je kód špinavý nebo poškozený. Čím větší má být schopnost opravy chyb, tím větší jsou 

rozměry kódu. Schopnost opravy chyb u datamatrix je 33 %, což je trochu vyšší než u QR kódu, kde 

lze dosáhnout maximálně 30 %. [9] 

Datamatrix se tedy hodí v situacích, kdy je místo pro umístění kódu malé a kódovaná informace 

dostatečně krátká. Dále pak v situacích, kdy je kladen důraz na spolehlivost kódu. Pokud je kódovaná 

informace delší, je vhodné využít QR kód. QR kódy se dále využívají pro marketingové účely, díky 

dostupnosti mobilních aplikací pro jejich čtení a svému atraktivnějšímu vzhledu, kdy je možné přidat 

do QR kódu designové prvky. [9] 
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RFID   

RFID (Radio Frequency Identification) označuje technologii, při které jsou digitální data zachycena 

čtečkou prostřednictvím rádiových vln. RFID (Obrázek 5) je podobná čárovému kódu v tom, že data 

jsou zachycena zařízením, které je ukládá do databáze. RFID má však několik výhod oproti systémům 

používajícím čárové kódy. Nejpozoruhodnější je, že tato data mohou být načtena mimo zorné pole, 

zatímco čárové kódy musí být zarovnány s optickým skenerem. Další výhodou je vyšší odolnost RFID 

kódu proti poškození. Nevýhodou je vyšší cena. [4] 

 

 

Obrázek 5: RFID kód [12] 

1.3.5 Zásoby 

K řízení zásob existuje celá řada přístupů. Níže jsou zmíněné metody řízení JIT a ABC. 

 

JIT  

Princip JIT spočívá v udržování zásob na co nejnižší hladině. Materiál je dodáván přímo na výrobní 

linku v malých a velmi častých dávkách (i několikrát za den). Dodavatel musí zajistit včasné dodání 

materiálu, jinak může dojít k velkým ztrátám kvůli nutnost zastavení výrobní linky. Celý dodavatelský 

řetězec je dokonale provázán a všichni zúčastnění musí dodržovat stanovená pravidla. Využití této 

metody má smysl pouze v případě, pokud je snížení nákladů na skladování významnější než zvýšení 

nákladů na dopravu. Vzhledem k těmto požadavkům se metoda JIT zatím příliš nerozšířila do malých 

a středně velkých podniků. [13] 

 

Metoda ABC 

Metoda ABC se v praxi uplatňuje daleko častěji než metoda JIT. Její hlavní myšlenkou je fakt, že by 

bylo velmi komplikované sledovat a řídit všechny druhy zásob se stejnou pečlivostí. Základem je 

Paretovo pravidlo, které říká, že 80 % důsledků vyplývá z 20 % příčin. Metoda rozděluje zkoumaný 

soubor do tří základních skupin (A, B a C), podle podílu jednotlivých položek na obratu firmy za 

sledované období. Skupina A představuje velmi malé množství zásob, které však tvoří 80 % ročního 

obratu, skupina B menší množství zásob představující 15 % ročního obratu a skupina C větší množství 
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zásob s hodnotou 5 % ročního obratu (Obrázek 6).  Někdy se zmiňuje ještě skupina D, která 

představuje malé procento zásob, které však při nedostatku mají na firmu velký negativní dopad. [13]  

 

 

Obrázek 6: Metoda ABC [zpracování vlastní] 

 

Ke každé skupině se pak při řízení přistupuje odlišně. Největší pozornost je věnována zásobám ze 

skupiny A (případně D), kdy se za použití optimalizačních metod stanoví dodávkové cykly. Skupiny 

B a C jsou zpravidla řízeny na základě odborného odhadu. V řízení dodavatelských řetězců se metoda 

používá například k sestavení způsobu a frekvence dodávek nebo optimalizaci rozložení zásob ve 

skladu. [4] 

1.3.6 Doprava 

Doprava je důležitá jak ve smyslu dopravy surovin do místa výroby a dodaní finálního produktu na 

trh, tak ve všech mezifázích produkce, pokud jsou některé činnosti outsourcovány. V každé fázi je 

spolehlivá doprava nezbytnou podmínkou pro stabilní a hladký průběh dodavatelského procesu. Ať 

už firma pro dopravu využívá vlastní kapacitu nebo službu outsourcuje, systém řízení dopravy musí 

zajistit minimální ztráty při přepravě.  

1.3.7 Řízení vztahů s dodavateli  

Řízení vztahů s dodavateli je disciplína strategického plánování a řízení veškerých interakcí s třetími 

stranami, které dodávají zboží nebo služby organizaci. Cílem je maximalizovat hodnotu vytvořenou 

těmito vztahy a snížit rizika selhání. Snahou je rozvíjet oboustranné, vzájemně prospěšné vztahy 

s dodavateli, které zajistí vyšší kvalitu a efektivitu procesů, než jakých by bylo možné dosáhnout 

prostřednictvím klasického nákupu zboží nebo služeb. [14]  

 

E-procurement 

E-procurement je metoda řízení, která se aplikuje zejména na vztah mezi dodavatelem surovin 

a výrobcem. Lze ji uskutečňovat několika způsoby.  
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1. Klasické propojení One-to-One (dodavatel-odběratel) používá jak tradiční způsoby 

komunikace, tak stále častěji elektronickou komunikaci. Využívá se v dlouhodobých 

a pevných vztazích mezi výrobci a dodavateli. 

2. Moderní pojetí uskutečňuje nákupní vztahy prostřednictvím internetu. Jedná se o vztahy 

One-to-Many (tzv. hvězdy) a Many-to-Many, ve kterém jsou kromě dodavatelů a odběratelů 

zahrnuti i jejich partneři. Dále existují elektronické portály (tržiště), které slouží pro přímé 

nakupování produktů, služeb a informací. [4] 

1.3.8 Outsourcing, offshoring a strategické aliance 

Outsourcing vs. insourcing 

Outsourcing je definován jako přenesení některých interních operací, které nejsou pro podnik 

klíčové, na externí poskytovatele na základě smluvního vztahu. Mezi funkce, které jsou často 

outsourcovány patří například doprava, skladování nebo expedice. Naproti tomu insourcing označuje 

situaci, kdy si podnik veškeré činnosti zajišťuje sám.  

 

Mezi výhody outsourcingu patří to, že se firma naplno věnuje své hlavní činnosti a neztrácí čas 

a energii na druhořadé operace. Může tak vynaložit své zdroje efektivněji a ušetřit prostředky, 

protože outsourcing obvykle vychází levněji [15]. To společnosti umožňuje obstát v globální 

konkurenci. Mezi nevýhody outsourcingu lze zařadit fakt, že firma musí sdílet citlivé informace 

s externím subjektem a nemá jistotu, že poskytovatel bude schopen provést práci lépe, než by si ji 

firma zajistila sama vlastními prostředky.  

 

Offshoring  

Offshoring lze definovat jako přesun vybraných aktivit do oblastí, kde lze tyto aktivity vykonávat 

s nižšími náklady. Rozdíl oproti outsourcingu spočívá v tom, že firma stále vlastní a do určité míry 

kontroluje dané aktivity. Společnost poskytující offshoring používá procesy vyvinuté firmou, ale 

dokáže je aplikovat s nižšími náklady. 

 

Strategické aliance 

Strategické aliance jsou vyšší formou spolupráce, kdy jde o více než o pouhou spolupráci 

prostřednictvím outsourcingu. Strategickou alianci tvoří dvě či více firem, které na základě 

strategických a taktických cílů působí jako relativně samostatná podnikatelská jednotka.  
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1.3.9 Reverzní logistika  

Reverzní neboli zpětná logistika je zpracování nevyhovujících polotovarů a výrobků, reklamovaného 

zboží, výrobků na konci životnosti a obalových materiálů s cílem zajistit jejich nové využití, případně 

likvidaci takovým způsobem, který je nejen ekonomicky zajímavý, ale také šetrný k životnímu 

prostředí [4]. Na rozdíl od dopředné logistiky plynou materiálové toky od zákazníka zpět 

k distributorovi. Vzniká uzavřený logistický řetězec s oboustranným tokem informací.  

Uzavření logistického řetězce má tři základní důvody:  

1. použitý materiál lze zpeněžit, případně využít jako surovinu pro nový produkt, 

2. ve společnosti panuje obecný tlak na recyklaci a šetrnost k životnímu prostředí, 

3. firmy jsou nuceny k uzavírání logistických řetězců legislativou.  
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2 Charakteristiky podniků  

Podniky lze charakterizovat podle řady kritérií. V této kapitole se věnuji charakteristikám 

aplikovaným na konkrétní subjekt, který je předmětem praktické části diplomové práce.  

2.1 Rozdělení podniků 

Podniky mohou být klasifikovány podle různých kritérií do kategorií podle velikosti.  Jako kritérium je 

možné zvolit například počet zaměstnaných osob, výši ročního obratu, roční bilanci atp. Nejběžněji se 

ve statistikách používá počet zaměstnaných osob. 

 

Malý a středně velký podnik vs. velký podnik 

Malé a středně velké podniky mají méně než 250 zaměstnanců a představují 99 % všech podniků 

v Evropské unii. Dále se dělí na mikropodniky, malé podniky a středně velké podniky. Firmy s více než 

250 zaměstnanci jsou označovány za velké podniky (Tabulka 1). [16] 

 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat [€] nebo Roční bilance [€] 

Velký > 250 ≥ 50 m  ≥ 43 m 

Středně velký < 250 ≤ 50 m  ≤ 43 m 

Malý < 50 ≤ 10 m  ≤ 10 m 

Mikro < 10 ≤ 2 m  ≤ 2 m 

 
Tabulka 1: Rozdělení podniků [17] 

 

Startup 

Startup je forma podniku, která je obtížně zařaditelná do výše zmíněných kategorií. Za startup se 

označují začínající společnosti, která se rychle vyvíjí a rostou. V současné době však neexistuje jediná 

celosvětově uznávaná definice startupu. Níže jsou uvedeny příklady některých z nich.  

 

„Startup je společnost, která je v začátcích svého podnikání. Taková společnost pak často spoléhá na 

kapitál od svých zakladatelů, kteří se snaží zpeněžit produkt či službu o které si myslí, že je po ní 

poptávka. Z důvodu malých tržeb či velkých nákladů je v delším časovém horizontu většina těchto 

společností odkázána k zániku či dodatečnému financování ze strany investorů.“ [18] 

 

Anglický vědec Paul Graham definuje startup následovně: „Startup je společnost designovaná pro 

rychlý růst.“ 
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European Startup Monitor uvádí tři základní charakteristiky startupu: 

1. Startup je společnost mladší 10 let. 

2. Startup představuje vysoce inovativní technologie a / nebo obchodní modely. 

3. Startup má snahu o výrazný nárůst zaměstnanců a / nebo prodejů.  

 

Startupy se snaží co nejdříve změnit v stabilní, životaschopné a rentabilní společnosti, které se už dále 

za startupy neoznačují.   

2.2 Organizační struktury 

Organizační struktury ve firmách se odvozují podle funkčních rolí a vztahů mezi jednotlivými 

organizačními jednotkami. Dvě základní struktury jsou funkční a divizionální, jejich kombinace jsou 

označované jako maticové struktury. Existují však i různé další formy jako jsou strategické obchodní 

jednotky či plošné struktury. 

 

Funkční organizační struktura 

Podnik je rozdělen podle funkcí, které jsou pro jeho chod nezbytné. Základními činnostmi podniku 

jsou: výzkum a vývoj, výroba a logistika, finance, marketing, účetnictví, personalistika atd (Obrázek 

7). Tato struktura je vhodná pro menší podniky, uplatňuje se zde centralizace, je finančně méně 

náročná a v rámci jedné funkce probíhá snazší koordinace. Nevýhodou je omezený rozhled na vyšších 

stupních hierarchie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek 7: Funkční organizační struktura [zpracování vlastní] 
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Divizionální organizační struktura 

Podnik je rozdělen do divizí, které může představovat produkt, geografická oblast, zákaznická 

struktura apod (Obrázek 8). Tato struktura je vhodná pro velké firmy, koordinace prací je snadnější, 

ale jedná se o finančně náročnější strukturu, ve které je nezbytné definovat odpovědnosti 

jednotlivých divizí a zaměstnanců.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 8: Divizionální organizační struktura [zpracování vlastní] 

 

Maticová organizační struktura 

Podniky s maticovou strukturou kombinují funkční a divizionální struktury (Obrázek 9). Záměrem je 

minimalizovat slabé a maximalizovat silné stránky těchto struktur. Každý projekt má svého 

vedoucího, který odpovídá za plnění cílů a disponuje příslušnými rozhodovacími pravomocemi. 

Systém je univerzálnější a pružně reaguje na změny. Nevýhodou je však dvojí podřízenost 

zaměstnanců – vedoucímu projektu a zároveň liniovému nadřízenému.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Maticová organizační struktura [zpracování vlastní] 
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3 Zkoumaný subjekt 

Společnost byla založena v roce 2012 a svou povahou se stále řadí mezi startupy. Aktuálním cílem 

firmy je dosáhnout obratu 1 milion €, který je považován za jakousi magickou hranici pro dlouhodobý 

úspěch startupu. Podnik je asi z poloviny financován ze soukromých zdrojů, šestinu tvoří půjčky 

a zbylou část grant Evropské Unie. V posledním roce zaznamenala nárůst zaměstnanců o polovinu, 

aktuálně má 40 pracovníků. Ve společnosti pracují odborníci z celé řady oborů a různých koutů 

Evropy i světa. Společnost primárně navrhuje, vyvíjí a vyrábí dálkové a tepelné senzory. Díky odborné 

znalosti senzorů, polohovacích a řídících systémů pak přináší nová řešení komplexních projektů 

v oblasti robotiky, automatizace, monitorování, Smart Cities a IoT. 

3.1 Historie  

Od založení společnosti v roce 2012 se každoročně daří dosáhnout dílčích úspěchů. Společnost začala 

jako poskytovatel technologií pro shromažďování dat prostřednictvím dronů a jejich analýzu. V roce 

2013 se podařilo navázat spolupráci s Evropským centrem pro jaderný výzkum (CERN). CERN požádal 

o poskytnutí dronů, které by byly schopné autonomní kontroly tunelu kolem urychlovače částic, což 

je pro plně autonomní drony jedno z nejsložitějších a nejméně přátelských prostředí. 

 

V roce 2014 si firma uvědomila, že na trhu existuje mezera pro malé, lehké a vysoce výkonné snímače 

vzdálenosti pro využití v rychle se pohybujících robotických aplikacích. Byly vyvinuty první senzory 

s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti na trhu. V roce 2015 přišla firma s pokročilým řešením 

použití dálkových senzorů. Umožnila spojit až 8 senzorů dohromady na základě požadavků klientů. To 

dovolilo individualizovaný přístup k zákazníkům. Rok 2016 byl klíčovým rokem, ve kterém začala 

spolupráce s různými podniky na řešení složitých problémů. Za použití metody simultánní lokalizace 

a mapování se podařilo pokrýt 360° pouze osmi bodovými senzory. Dále společnost pokračovala ve 

vývoji špičkových produktů.  

 

Rok 2017 se nesl ve znamení posouvání hranice technologie Time-of-Flight (ToF). Firma ve svých 

produktech nepoužívá laser, ale LED světlo, proto jsou všechny její produkty bezpečné pro oči. 

V dalších letech společnost vyvinula první 3D senzory s 8x8 pixely v extrémně malém provedení 

a kameru s 80x60 pixely v robustním hliníkovém casu. Aktuálně se firma zaměřuje na vývoj produktů, 

které vychází ze senzorů uvedených na trh již dříve, ale přinášejí navíc nové „chytřejší“ funkce. [19] 



24 
 

3.2 Organizační struktura 

Společnost se rychle rozrůstá. Organizační struktura se nejvíce blíží funkčnímu typu se čtyřmi 

hlavními odděleními. Ta se dále specializují (Obrázek 10). Zástupci z každého oddělení se však také 

podílí na definování nových projektů, vždy z pohledu svých zájmů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 10: Organizační struktura zkoumaného subjektu [zpracování vlastní] 

3.3 Technologie Time-of-Flight 

Na technologii Time-of-Flight (ToF) jsou založeny téměř všechny produkty, které firma vyrábí. 

Technologie ToF je způsob měření vzdálenosti mezi senzorem a objektem na základě časového 

rozdílu mezi vysláním signálu a jeho návratem k senzoru po tom, co byl objektem odražen zpět 

(Obrázek 11). ToF může využívat různé typy signálů (nosičů), nejčastějšími jsou zvuk a světlo.  

 

Firma se specializuje se na optickou Time-of-Flight technologii, která používá pro zjišťování 

vzdálenosti světlo. Ve srovnání s ultrazvukem poskytuje mnohem větší rozsah, rychlejší čtení a větší 

přesnost při zachování malých rozměrů, nízké hmotnosti a nízké spotřeby elektrické energie.  
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Obrázek 11: Technologie ToF využívající světlo [20, zpracování vlastní] 

V Tabulce 2 je srovnání charakteristik pro různé typy signálů. Použitím infračerveného světla lze 

dosáhnout snížení poruch signálu a snadnějšího rozlišování od přirozeného okolního světla, 

v důsledku čehož jsou tyto senzory v poměru ke své hmotnosti a velikosti velmi výkonné.  

 

 Ultrazvuk Infračervená triangulace Laser Time-of-Flight 

Vysoká frekvence záznamů × × ✓ ✓ 

Dlouhý dosah × × ✓ ✓ 

Nízká hmotnost ✓ ✓ × ✓ 

Malé rozměry ✓ ✓ × ✓ 

Bezpečné pro oči ✓ ✓ pouze třída 1 ✓ 

Použití s více senzory × × × ✓ 

 
Tabulka 2: Porovnání technologií dálkových senzorů [20] 

3.4 Produkty 

Portfolio firmy je možné rozdělit do tří částí. První z nich je prodej dálkových a tepelných senzorů 

a jejich rozhraní. Tyto produkty lze zakoupit přímo přes internetové stránky a je k nim poskytováno 

pouze grafické rozhraní pro zobrazení výsledků měření. Jediný výstup, který poskytují je buď 

vzdálenost, nebo teplota. Druhou skupinou jsou průmyslové senzory poskytující další funkce. Třetí 

částí je přidávání aplikačních vrstev do senzorů podle požadavků zákazníků. Cílem je dodávání 

konkrétních ucelených řešení na zakázku, zaměřené na specifické požadavky zákazníků. V tomto 

případě firma často spolupracuje na finálním řešení se zákazníkem.  

 

Senzory  

Senzory jsou malé a lehké, ale přesto velmi výkonné. Jsou schopné zaznamenávat vzdálenost až do 

60 metrů s frekvencí až 1000 záznamů za sekundu. Typická hmotnost senzoru se pohybuje mezi 8 až 

měřená vzdálenost

vyslaný signál

odražený signál
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12 gramy. Senzory jsou konstruované tak, aby je bylo možné jednoduše sestavovat pro vícenásobné 

a víceosé použití, tento systém je označen jako Plug&Play. Díky využití LED světla mohou senzory 

pracovat v širokém spektru podmínek. Cena senzorů začíná na 100 € a závisí na typu senzoru 

a příslušenství. Senzor se prodává buď samostatně, nebo si zákazník zvolí jedno ze dvou rozhraní USB 

a I2C/UART (Obrázek 12). 

 

 

 
Obrázek 12: Senzor s rozhraním [21] 

 

Průmyslové senzory 

Tyto senzory vycházejí z původních produktů, jsou však rozšířeny o další funkce a přizpůsobeny 

průmyslovému využití. Mají ochranné pouzdro zajišťující krytí IP 65. Jednou z jejich funkcí je například 

schopnost snímat počet objektů procházejících danou oblastí. Lze je také využít jako optické 

„závory“. Jedním z příkladů průmyslového využití je chladící systém. Senzory snímají teplotu a při 

překročení stanovené meze je automaticky spuštěn chladící systém. Zde je prostor pro spolupráci se 

subjekty, které se na výrobu takových systémů zaměřují.  
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Aplikace 

Dálkové senzory nachází uplatnění v řadě aplikací. Jejich vývojem se zabývá aplikační tým. Ten má za 

úkol vyvíjet ucelená řešení problémů, které lze rozdělit do několika kategorií. První z nich je mobilní 

robotika. Do této kategorie spadá snímání vzdálenosti, výškoměr pro drony, navigace a antikolizní 

systémy. Další kategorií je průmyslová automatizace, která se zaměřuje na počítání a měření, detekci 

a rozpoznávání objektů, zajištění ochranného pásma atp. Kategorie IoT/Smart Cities řeší problémy 

jako je detekce přítomnosti a snímání polohy, počítání osob, sledování provozu, rozpoznávání gest, 

snímání vzdálenosti a rychlosti.  

 

Firma získala evropský grant sloužící k financování výzkumu v 6 oblastech. Snahou je vyvinout 

a vytvořit řešení, která budou široce aplikovatelná a naleznou uplatnění i v průmyslovém prostředí. 

1. Počítání osob při průchodu dveřmi: Zařízení, které je umístěné na horní hraně dveří 

identifikuje počet osob vstupujících do prostoru a opouštějících daný prostor.    

2. Sledování stavu silnic: Zařízení umístěné pod vozidlem snímá fyzický stav vozovky a sbírá 

hodnoty, ze kterých je vytvářena mapa stavu pozemních komunikací. Na tomto projektu se 

kvůli své komplexnosti podílí několik společností.  

3. Monitorování pohybu: Zařízení umístěné na pevném bodě identifikuje pohybující se objekt 

nebo osobu. 

4. Sledování zásob: Zařízení umístěné před skladovacím prostorem vyhodnocuje počet / objem 

/ úroveň zásob. 

5. Antikolizní systém: Zařízení umístěné na mobilním robotu (dron nebo automatické pozemní 

vozidlo) dokáže detekovat překážky a zajistit bezpečný pohyb díky zpětné vazbě a okamžité 

reakci. 

6. Systém určování polohy: Zařízení umístěné na mobilním robotu (např. dron) může díky 

senzorům vzdálenosti poskytnout geografickou polohu v reálném čase. 
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4 Metody hodnocení  

Způsobů hodnocení procesů, jejich efektivnosti a úspěšnosti existuje celá řada. Níže jsou popsány 

čtyři metody, které jsem využila pro zhodnocení současného dodavatelského a výrobního řetězce, 

návrhů změn a implementovaných řešení ve zkoumaném subjektu.   

4.1 Metoda analýzy a syntézy  

Tato metoda slouží pro zkoumání jak celého dodavatelského řetězce, tak jeho jednotlivých částí.  

Probíhá ve dvou fázích: 

1. analýza současného stavu zkoumá aktuální situaci, hledá výhody, úzká hrdla a nedostatky 

a snaží se odpovědět na otázku: „Co se stane, když…?“, 

2. syntéza vybírá optimální strategii, zajišťuje její realizaci a rutinní provoz. 

 

Cílem je zajistit, aby byl dodavatelský řetězec efektivní, což znamená odstranit jeho zbytečné články 

a operace, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Ve své práci se zaměřuji zejména na proces výroby, 

in-house operace a možnosti outsourcingu. 

4.2 Benchmarking 

Benchmarking lze rozdělit do dvou kategorií, a to na externí a interní. Externí benchmarking je 

způsob porovnávání podnikových procesů a výkonnostních ukazatelů s postupy jiných společností. 

Obvykle je cílem srovnávat se s nejlepšímu podniky v daném oboru. Tato metoda může být 

aplikována i na dodavatelské řetězce, je ale obtížné získat potřebná data od konkurenčních firem. 

Existují organizace, které sbírají a za úplatu poskytují data o nejlepších subjektech, je však možné 

získat pouze průměrné hodnoty, nikoliv data konkrétního subjektu. [4] 

 

Interní benchmarking se zaměřuje na vnitřní procesy, proto jsou nezbytná data ve většině případů 

k dispozici. Ve své práci porovnávám stav dodavatelských a výrobních řetězců při svém nástupu do 

firmy, různá navrhovaná řešení a vliv řešení implementovaných v průběhu času. Ke zhodnocení 

využívám tzv. klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs). 

4.3 KPIs 

KPIs neboli klíčové ukazatele výkonnosti jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak efektivní je 

společnost v dosahování svých cílů. Metoda slouží k hodnocení procesů a porovnávání změn 

v procesech v průběhu času. Měla by také pomoci identifikovat tzv. „úzká hrdla“ a možný prostor pro 

zlepšení. Organizace používají KPIs na různých úrovních. High-level KPIs se zaměřují na celkovou 
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výkonnost společnosti, naproti tomu low-level KPIs se soustředí na měření výkonnosti v jednotlivých 

odděleních. [22] 

 
Ve své práci jsem využila low-level KPIs pro zhodnocení výrobních procesů v oddělení Výroby 

a logistiky. Vybrala jsem pět ukazatelů, které jsem použila pro ohodnocení současného stavu, 

potenciálních řešení a skutečně implementovaných změn v průběhu mého působení ve firmě. 

Nejprve jsem definovala, podle jakých ukazatelů budu procesy hodnotit a které procesy budu 

hodnotit. Vybrané ukazatele jsou popsány níže.  

 
Doba taktu a náklady na pracovní sílu 

Doba taktu je doba potřebná na provedení jedné operace. Náklady na pracovní sílu jsou přímo 

úměrné době taktu. Rovnají se času potřebnému na provedení operace krát hodinová sazba (20 

€/hod).  

 
Kvalita 

Kvalitu lze rozdělit do dvou kategorií. Kvalita komponentů, které firma obdrží od dodavatelů a dále                 

kvalita výrobních procesů. V některých případech bylo tyto složky velmi obtížné oddělit, proto je 

nerozlišuji. Produkt v průběhu výroby prochází několika statusy. Kvalitu nesleduji na úrovni 

jednotlivých komponentů, ale pouze po statusech „sestaven“, „zkalibrován“ a „otestován“. Pokud 

dojde k chybě v některých z těchto kroků, nelze už ostatní komponenty z produktu „zachránit“.  

 
Pro odpovídající kroky výroby jsem opakovaně zaznamenávala jejich kvalitu, z dat jsem posléze 

stanovila průměrnou hodnotu pro příslušný krok. Výsledná kvalita měří úspěšnost výrobního procesu 

pro daný produkt. 

 
Uživatelská náročnost 

Tento ukazatel má za cíl zhodnotit technickou náročnost provedení operace. Aktuálně jsou stanoveny 

dva stupně náročnosti operací: 

● stupeň 1 ... pracovník potřebuje speciální trénink k výkonu operace, 

● stupeň 2...operace nevyžaduje speciální trénink. 

 

Celý proces pro daný produkt je pak ohodnocen průměrem z těchto hodnot. Pokud se procesy 

označené 1 podaří zjednodušit, ale stále zůstává prostor pro zlepšení, označuji je jako 1,5. Cílem je 

dosáhnout úrovně 2 u všech procesů. 
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Investice  

Pokud se mi podařilo získat potřebná data uvádím pro navrhované změny nutnou investici, ať už jde 

o pořízení nového zařízení nebo například cenu za outsourcing. Ne vždy je však nejnižší cena řešení 

rozhodujícím faktorem. Firma v této fázi vývoje musí počítat s poměrně rozsáhlými investicemi 

v oblasti výroby.  

 

Pro produkty jsem připravila tabulku s výrobními procesy a KPIs. Dále jsem začala sbírat potřebná 

data. Čas a kvalitu jsem opakovaně měřila a poté jsem z nich stanovila průměrnou hodnotu. Další 

ukazatele jsem spočítala a zbylé stanovila na základě vlastní zkušenosti s daným procesem, případně 

jsem potřebná data získala od kolegů a dodavatelů. 

4.4 Six Sigma  

Americký podnikatel Jack Welch definuje metodu Six Sigma následovně: „Six Sigma is a quality 

program that, when all is said and done, improves your customer’s experience, lowers your costs, and 

builds better leaders.“ 

Six Sigma je považována spíše za filosofii zaměřenou na proces neustálého zlepšování. Zabývá se 

vyhledáváním slabých míst v procesech a jejich odstraňováním. Ústřední témata, se kterými Six 

Sigma pracuje, jsou pochopení potřeb zákazníků, analýza procesů a standardizace metod měření. 

V mnoha organizacích je využívána k měření kvality s cílem přiblížit se dokonalosti. Jedná se o datově 

orientovanou metodiku, která může být využita v jakémkoli procesu. Statistická reprezentace Six 

Sigma kvantitativně popisuje, jak proces probíhá. Pro dosažení Six Sigma nesmí proces produkovat 

více než 3,4 defektů na milion příležitostí. [23]  

Tuto metodu ve své práci využívám pouze okrajově ke zhodnocení kvality procesů výroby. Na základě 

výsledků klíčového ukazatele kvality lze stanovit, na jakém sigma levelu (Tabulka 3) se firma aktuálně 

pohybuje.  

Sigma Level Počet defektů na milion operací Úspěšnost 

6 3,4 99,999660 % 

5 230 99,977000 % 

4 6210 99,379000 % 

3 66800 93,320000 % 

2 308000 69,200000 % 

1 690000 31,000000 % 

 

Tabulka 3: Six Sigma [23] 
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5 Dodavatelský a výrobní řetězec – současný stav, návrh opatření 

a porovnání variant 

Firma, která je předmětem této diplomové práce, se řadí mezi startupy. Podle výše zmíněné definice 

se tyto společnosti vyznačují především rychlým růstem. I v oblasti dodavatelského a výrobního 

řetězce dochází k prudkému rozvoji. Přichází mnoho nápadů, jak procesy optimalizovat, proto je 

nutné různé varianty analyzovat a vybrat z nich nejvhodnější.  Mým úkolem během šestiměsíční stáže 

bylo vytvořit nástroj pro sledování a hodnocení změn v dodavatelském a výrobním řetězci v průběhu 

času a také k porovnání potenciálních variant řešení.   

 

V oddělení Výroby a logistiky jsem měla čtyři kolegy, se kterými jsme zajišťovali chod všech procesů 

zahrnujících objednávky a správu zásob, výrobu, balení, expedici zásilek a v neposlední řadě 

optimalizaci těchto procesů. Při předpokladu nárůstu prodejů bude časově i personálně neúnosné 

provádět výrobu manuálně. Procesy je nutné zjednodušit a zvýšit jejich spolehlivost, nedůležité 

operace outsourcovat, zavést alespoň částečnou automatizaci a případně najmout pracovníky 

specializující se výhradně na výrobu. 

 

V této kapitole postupně popisuji oddělení Výroby a logistiky a jednotlivé výrobní procesy, které zde 

probíhají. Aktuální stav porovnávám s různými variantami řešení pomocí metod hodnocení 

zmíněných v Kapitole 4.  

 

Portfolio produktů firmy se rychle rozrůstá, proto je nad rámec této práce postihnout veškeré 

výrobní procesy pro každý jednotlivý produkt. Zaměřuji se pouze na dodavatelský a výrobní řetězec 

„obyčejných“ senzorů a jejich rozhraní, které mají podobné výrobní kroky. Aktuálně tvoří největší 

část obratu a do budoucna se předpokládá další významný nárůst, proto je důležité jejich 

dodavatelský a výrobní řetězec optimalizovat. 

 

5.1 Výrobní a skladovací prostory 

Původní řešení 

Výroba a skladování jsou situovány v jedné místnosti s plochou 90 m2. Optimalizace využití prostoru 

je vzhledem k poměrně malé ploše velmi důležitá. Původní stav byl nevyhovující, prostor nebyl využit 

efektivně a uspořádání postrádalo jakoukoliv logiku (Obrázek 13 a legenda v Tabulce 4). Největší 

problém nastával při přípravě velkých objednávek v časovém tlaku, kdy nebylo možné využít více 

pracovníků kvůli nedostatku pracovních ploch.  
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Obrázek 13: Výrobní a skladovací prostory – původní řešení [zpracování vlastní] 

 

Regály Pracoviště 

1 Příchozí zboží A Lepení 

2 Sklad komponentů B Montáž 

3 Komponenty pro výrobu C Mechanické letování 

4 Rozpracovaná výroba D Elektronické letování 

5 Nevyhovující produkty E Kalibrace 

6 Nezařazené výrobky F Balení 

7 Interní využití G Obecné operace 

8 Testovací zóna H Příprava zásilek 

9 Kabely   
10 Produkty připraveny k odeslání   
11 Obalový materiál   
12 Odeslání zásilek   

 
Tabulka 4: Výrobní a skladovací prostory – legenda [zpracování vlastní] 

 
Návrh řešení a porovnání variant  

Navržené uspořádání prostoru je zobrazeno na Obrázku 14 (legenda je v Tabulce 4). Radikálně se 

proměnilo využití prostoru, přibyly skladovací plochy, zásoby jsou přehledně a logicky uspořádány. 

Přístupné je pouze určité množství komponentů. Ostatní jsou uloženy odděleně v původním obalu, 

což zajišťuje jednodušší průběh inventury. Do volného prostoru je umístěna nová testovací zóna. 
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Toto uspořádání dovoluje provádět operaci testování na dvou místech zároveň, což při přípravě 

velkých zakázek významně šetří čas. 

 

 

 
Obrázek 14: Výrobní a skladovací prostory – návrh [zpracování vlastní] 

 
Dalším krokem k přehlednosti a eliminaci chyb při výrobě je adresace skladových prostor, což 

znamená rozdělení regálů na sekce, které umožňují přesnou lokalizaci dané položky. Každá pozice má 

své specifické označení trojciferným číslem. První cifra vyjadřuje regál, kde se daná položka nachází, 

druhá cifra specifikuje polici a poslední přesné místo na polici (Obrázek 15). Manuály k výrobě budou 

koncipovány tak, že každý komponent bude označen svým specifickým číslem. Tento systém 

předpokládá, že pro nového pracovníka, který prostředí firmy nezná bude jednodušší orientovat se 

podle čísel než podle názvu dané položky. Systém by měl zajistit snížení počtu chyb způsobených 

použitím špatného komponentu. 

 
Regál 4: Rozpracovaná výroba 

 level 
1 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Obrázek 15: Příklad adresace regálů [zpracování vlastní] 
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5.2 Správa zásob 

Původní řešení 

Zásoby jsou rozděleny do čtyř kategorií. Pro udržení přehlednosti je dále nutné tyto kategorie rozdělit 

podle statusů, ve kterých se komponent/produkt aktuálně nachází (Tabulka 5).   

Ne každý komponent/produkt musí nutně projít všemi statusy. Nevyhovující produkty se za určitých 

podmínek (viz dále) mohou vrátit zpátky do výrobního procesu se statusem „sestaven“, pokud stále 

nevyhovují, jsou zlikvidovány, stejně jako nepoužitelné komponenty. 

 

Kategorie Status 1 Status 2 Status 3 

Komponenty obdržen zkontrolován - 

Rozpracovaná výroba sestaven zkalibrován otestován 

Hotové produkty připraven k odeslání odeslán - 

Nevyhovující produkty nevyhovující odpad - 

 
Tabulka 5: Kategorie zásob [zpracování vlastní] 

 
Správa zásob je vedena v tabulkovém softwaru. Při současném počtu výrobků a kroků výroby se 

jedná o poměrně složitý soubor. Výhodou tohoto systému jsou zanedbatelné náklady na pořízení, na 

druhou stranu musí být správa takového systému naprosto precizní, protože případné chyby jsou 

poměrně těžko dohledatelné.  

Pro každou kategorii se sleduje název produktu v dané fázi výroby, status, objem zásob, minimální 

objem zásob, jednotková cena, hodnota zásob pro daný produkt a celková hodnota zásob (Tabulka 

6). Konkrétní výrobní cenu produktů záměrně neuvádím. 

Rozpracovaná výroba 

Název Status Objem 
Minimální 

objem 

Jednotková 
cena 

Celková cena 

Senzor sestaven 100 50 X XX 

Senzor zkalibrován 80 50 X XX 

Senzor otestován 120  X XX 

Suma     XXX 

 
Tabulka 6: Příklad kategorie rozpracovaná výroba [zpracování vlastní] 

Při každé změně statusu komponentu/výrobku se provede záznam, na jehož základě je stav zásob 

aktualizován (Tabulka 7). Většina změn se aktuálně zadává ručně.  
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Změny 

Datum Název Status Objem Pracovník 

20.6.2019 Senzor sestaven 100 Pracovník 1 

20.6.2019 Senzor zkalibrován 95 Pracovník 1 

20.6.2019 Senzor nevyhovující 5 Pracovník 1 

21.6.2019 Senzor otestován 90 Pracovník 2 

21.6.2019 Senzor nevyhovující 5 Pracovník 2 

 
Tabulka 7: Změny ve stavu zásob [zpracování vlastní] 

Návrh řešení a porovnání variant  

Alternativním způsobem je používání profesionálního nástroje pro správu zásob. Tímto řešením jsem 

se však nezabývala, protože vedení firmy v současnosti nechce investovat do takového softwaru. 

Zaměřila jsem se na způsob, jak stávající systém doplnit o databázi uchovávající informace o každém 

vyrobeném produktu a také na odstranění manuálního zadávání sériových čísel. Princip řešení je 

nastíněn v Kapitole 5.6.  

5.3 Kontrola kvality 

Kvalita se kontroluje jednak při přijetí zboží od dodavatelů a dále v průběhu výroby. Rozdíl je 

vysvětlen v následujících kapitolách.  

5.3.1 Kontrola kvality při převzetí zboží 

Původní řešení 

Celý výrobní proces začíná kontrolou kvality komponentů při obdržení zásilky, která se vztahuje na 

kritické komponenty, kterými jsou PCB a optické části senzorů vyráběné externími dodavateli.  

Kontroluje se 10 % obdržených komponentů a podle počtu vadných komponentů ve zkontrolované 

části je pak celá dávka přijata nebo odmítnuta.  

 

Návrh řešení a porovnání variant  

Zde nevidím žádný zásadní prostor pro zlepšení. Jednou možností by bylo kontrolu kvality při převzetí 

úplně zrušit, případně kontrolovat menší část obdržené zásilky, čímž by se ušetřil čas a náklady na 

pracovní sílu. Firma by se však vystavila riziku, že přijatá dávka bude obsahovat vysoké procento 

vadných komponentů, což by se zjistilo až při testování produktu. V této fázi už z produktu nelze 

zachránit ostatní součásti. K upuštění od kontroly by mohlo dojít pouze v případě, kdy by dodavatel 

sám komponenty otestoval a za jejich kvalitu se zaručil.  
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5.3.2 Kontrola kvality v průběhu výroby 

Původní řešení 

Ostatní „standardní“ komponenty, které neprochází kontrolou při přijetí zásilky, prochází pouze 

vizuální kontrolou při samotném montování produktů. Další kontroly kvality probíhají v průběhu 

výrobního procesu. Zde se obvykle jedná o elektrické testy, kterými prochází 100 % výrobků. 

 

V průběhu produkce je nezbytné zaznamenat každý provedený krok, aby bylo možné aktualizovat 

stav zásob. Vyrobená dávka, obvykle se jedná o 100 senzorů, je tak v průběhu produkce doprovázena 

reportem (Obrázek 16), ve kterém je po každém kroku výroby zaznamenán počet vyrobených kusů 

a počet defektů u jednotlivých komponentů/procesů. Z tohoto formuláře jsem získala data pro 

klíčový ukazatel kvality.  

Výrobní report: KVALITA 

Produkt Číslo šarže Počet vyrobených ks 

      

Komponenty OK/ALL NOK/ALL   OK/ALL NOK/ALL 

Sestavení Kalibrace 

Pracovník Datum Podpis Pracovník Datum Podpis 

            

  ____ / ____ ____ / ____   ____ / ____ ____ / ____ 

  ____ / ____ ____ / ____   ____ / ____ ____ / ____ 

  ____ / ____ ____ / ____ Funkční test 

  ____ / ____ ____ / ____ Pracovník Datum Podpis 

  ____ / ____ ____ / ____       

  ____ / ____ ____ / ____   ____ / ____ ____ / ____ 

  ____ / ____ ____ / ____   ____ / ____ ____ / ____ 

  ____ / ____ ____ / ____ Balení 

  ____ / ____ ____ / ____ Pracovník Datum Podpis 

  ____ / ____ ____ / ____       

  ____ / ____ ____ / ____ 1 ____ / ____ ____ / ____ 

  ____ / ____ ____ / ____       

Senzor sestaven ____ / ____ ____ / ____ 2 ____ / ____ ____ / ____ 

 
Obrázek 16: Data o kvalitě [zpracování vlastní] 
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Návrh řešení a porovnání variant  

Report jsem doplnila o rozpis všech výrobních procesů (Obrázek 17). Pracovník po dokončení operace 

zaznamená čas a počet vyrobených kusů.   

Výrobní report: DOBA TAKTU 

Krok výroby Čas [00:00:00] Počet ks Krok výroby Čas [00:00:00] Počet ks 

Příprava optické části     Kalibrace     

Lepení optické části     Firmware     

Umístění filtru     Funkční test     

Umístění těsnění     Štítky     

Umístění o-kroužku     Balení     

Umístění PCB     Info zákazník     

Mechanické letování     Info produkt     

Sériové číslo     Karton     

Elektrický test     Odeslání     

Poznámky: 

 
Obrázek 17: Data o době taktu [zpracování vlastní] 

5.4 Výrobní procesy 

Výrobní procesy jsem rozdělila podle statusů, kterými produkty prochází na: sestavení, kalibrace, 

funkční test, příprava k odeslání a odeslání. Jednotlivé kroky výroby se mohou pro různé produkty 

odlišovat. Níže jsou popsány operace, které provází výrobu většiny senzorů, které firma produkuje. 

 

5.4.1 Sestavení 

Původní řešení 

Sestavení senzoru zahrnuje operace vedoucí k vytvoření finální podoby produktu, co se týče všech 

fyzických součástí. Tato kategorie sestává z několika operací, kterými jsou: příprava optické části 

a lepení, montáž a mechanické letování. Po této fázi výroby dostává produkt status „sestaven“.  

 

Příprava optické části spočívá v nařezání akrylátové fólie do požadovaného tvaru pomocí laseru. 

Lepení je operace, která představuje asi 25 % času potřebného pro výrobu senzoru. Nejprve je nutné 

sejmout z optické části ochranný materiál, komponent vlepit do plastového casu s centrální čočkou 

a lepidlo nechat ztvrdnout pod UV lampou Po této operaci se vyrobený komponent složený z casu, 

centrální čočky a optické části nazývá „housing“.  
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Montáž je nenáročná operace, kdy se do „housingu“ vloží filtr, těsnění, o-kroužek a PCB.   

 

PCB je nutné upevnit v „housingu“ mechanickým letováním. Letování se provádí pomocí manuálního 

přístroje, kdy rozžhavené hroty rozpustí plastové „špuntíky“, čímž je PCB upevněno. Přístroj není 

příliš přesný a výsledek nevypadá profesionálně. Proces je poměrně časově náročný, trvá 60 sekund. 

Vzhledem k tomu, že se pracuje s přístrojem o teplotě 200 °C, hrozí zde při neopatrné manipulaci 

popálení.  

 

Návrh řešení a porovnání variant  

Příprava optické části a lepení má tři varianty řešení. První je nahrazení lepení jinou technologií. 

V takovém případě by muselo dojít k redesignu výrobku, což v současnosti není v plánu.  

Druhou možností je pořízení automatického stroje. Samotná aplikace lepidla zabere jen asi 20 % času 

z celého procesu lepení. Zbytek času operace tvoří příprava optické části a sejmutí ochranného 

materiálu z jejího povrchu. Pořízení automatického stroje by vyřešilo problém s dávkováním lepidla, 

kdy by bylo množství použitého lepidla pokaždé stejné a pravděpodobně nižší než při manuální 

aplikaci. Také by nedocházelo k nepřesnostem při nanášení lepidla. Tento způsob však neřeší časovou 

náročnost lepení (Tabulka 8). Další nevýhodou jsou náklady na pořízení stroje.  

Dále je možné proces outsourcovat. Vzhledem k tomu, že firma úspěšně využívá outsourcing operace 

lepení u velmi podobného výrobku, jeví se tato možnost jako ideální. Cena outsourcingu je 1 € / ks.   

Příprava a lepení optické části 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

In-house manuálně 0:01:22 0,46 € 1,00 - 

In-house robot 0:01:22 0,46 € 1,00 16 000 € 

Outsourcing - - - 1 € / ks 

Tabulka 8: Příprava a lepení optické části [zpracování vlastní] 

Montáž je možné robotizovat. Vzhledem k nízkému času potřebnému na její provedení a malému 

objemu výroby však toto řešení není v současné době ekonomicky výhodné. Operace je zároveň 

velmi jednoduchá na provedení (Tabulka 9). 

Montáž 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Manuálně 0:00:40 0,22 € 2,00 - 

Robotizace 0:00:20 0,11 € 2,00 120 000 € 

 
Tabulka 9: Montáž [zpracování vlastní] 
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Mechanické letování se podařilo poloautomatizovat díky ultrasonickému svářecímu stroji. Pracovník 

musí pouze vyměňovat senzory. Čas potřebný na provedení operace se zkrátil z 1 minuty na 20 

sekund (Tabulka 10). Výsledek vypadá profesionálně, nedochází k tavení materiálu. Investice činila 

16000 €. Vzhledem k očekávanému nárůstu výroby však byla tato investice nezbytná. Náročnost 

operace se kvůli nastavení stroje lehce zvýšila, po vytvoření manuálů k obsluze stroje se však opět 

dostane na stupeň 2. 

Mechanické letování 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Manuální 0:01:00 0,33 € 2,00 - 

Poloautomatické 0:00:20 0,11 € 1,50 16 000 € 

 
Tabulka 10: Mechanické letování [zpracování vlastní] 

5.4.2 Kalibrace  

Původní řešení 

Druhou skupinu výrobních procesů, kam patří nahrávání sériového čísla, elektrický test, nahrávání 

firmwaru a kalibrace, označuji souhrnně jako kalibraci. Pracovník vloží senzor do „kalibrovací skříně“, 

ve které jsou všechny operace provedeny. Po této fázi dostává senzor status „zkalibrován“.  

 

Sériové číslo, které je natištěno na senzoru, je kamerou sejmuto a zobrazeno na monitoru. Pracovník 

jej musí ručně zadat do programu, který ho nahraje do senzoru. Tento systém manuálního 

přepisování čísel má velký potenciál generovat chyby. 

 

Elektrický test je velmi rychlá automatická operace. Senzor, který touto fází neprojde, je zařazen do 

kategorie „nevyhovující produkty”. 

 

Při kalibraci se senzor zkalibruje podle požadované vzdálenosti. Operace je automatická a není 

časově náročná. 

 

Firmware je specifická třída počítačového softwaru, který poskytuje základní kontrolu nad 

vestavěným systémem. Proces nahrávání firmwaru je jednoznačným úzkým hrdlem, odpovídá 35 % 

doby potřebné na celý proces výroby senzoru. Při této operaci také dochází k častému selhání. To 

sice neznamená, že by byl senzor dále nepoužitelný, je ho však nutné resetovat a proces zopakovat, 

čímž narůstá časová náročnost. 
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Návrh řešení a porovnání variant  

U těchto operací je potenciál pro zlepšení zejména u nahrávání sériového čísla a firmwaru. Elektrický 

test a kalibrace probíhají automaticky a jsou tak časově nenáročné, že nevidím způsob, jak je změnit. 

Jejich charakteristiky jsou v Tabulce 11. 

 

Elektrický test a kalibrace 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Elektrický test 0:00:03 0,02 € 2,00 - 

Kalibrace 0:00:08 0,04 € 2,00 - 

 
 

Tabulka 11: Elektrický test a kalibrace [zpracování vlastní] 

Cílem je odstranit z procesu výroby veškeré manuální přepisování sériových čísel. Na PCB je 

natištěno sériové číslo v numerické podobě. V první fázi směřující k automatizaci nahrávání sériového 

čísla bylo za pomoci vývojářského týmu do programu implementováno automatické rozpoznání. 

Pracovník tak už nemusí sériové číslo zadávat ručně, pouze na základě fotografie zkontroluje 

a potvrdí, že je správně rozpoznáno. V případě chybného rozpoznání je však nutné číslo manuálně 

opravit. Tímto způsobem se proces lehce zkrátil, řešení však stále není optimální (Tabulka 12). 

 

Ideálním řešením je vyjednat s dodavatelem, aby na PCB místo sériového čísla v numerické podobě 

umístil datamatrix kód obsahující požadovanou informaci. Kód je v průběhu kalibrace automaticky 

naskenován a nahrán do senzoru. Tím se odfiltrují veškeré lidské chyby. Tato změna by neměla mít 

žádný významný dopad na cenu PCB. Podrobněji princip datamatrix kódů popisuji v Kapitole 5.6. 

 

Sériové číslo 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Manuálně 0:00:31 0,17 € 1,00 - 

Poloautomaticky 0:00:21 0,12 € 1,50 - 

Automaticky 0:00:15 0,08 € 2,00 - 

 

Tabulka 12:  Sériové číslo [zpracování vlastní] 

Kvůli k časové náročnosti operace nahrávání firmwaru a její nespolehlivosti vyvíjí tým novou 

platformu, která významně zkrátí čas a zvýší spolehlivost. Doba taktu by měla klesnout z 1:38 minut 

na 10 sekund (Tabulka 13). Tato změna vyžaduje vytvoření nové kalibrovací platformy s investicí 

5 000 €. 
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Firmware 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Původní řešení 0:01:38 0,54 € 1,00 - 

Nové řešení 0:00:10 0,06 € 2,00 5 000 € 

 
Tabulka 13: Firmware [zpracování vlastní] 

5.4.3 Funkční test 

Původní řešení 

Další fází výroby je funkční test, kterým prochází všechny senzory. Po tomto kroku dostává produkt 

status „otestován“. U dálkových senzorů jsou podle maximální vzdálenosti, kterou jsou schopny 

měřit, stanoveny dvě hodnoty, na které se senzory testují. Pro každou z hodnot je stanovena 

odchylka, při jejímž překročení senzor testem neprojde. Ten je pak zařazen do „nevyhovujících 

produktů“.  

 

Test probíhá tak, že pracovník umístí senzor do první požadované vzdálenosti určené laserovým 

snímačem a zaznamená vzdálenost naměřenou senzorem. To zopakuje i pro druhou hodnotu 

vzdálenosti. Pokud senzor překročí stanovenou odchylku u jedné nebo obou hodnot, je vyřazen. Test 

probíhá po jednom senzoru, časová náročnost je poměrně vysoká (Tabulka 14). 

 

Funkční test 

  Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Funkční test 0:00:40 0,22 € 1,00 - 
 

Tabulka 14: Funkční test [zpracování vlastní] 

Návrh řešení a porovnání variant  

Tuto operaci lze zrychlit jednak testováním více senzorů najednou, nebo případnou robotizací, kdy 

bude senzor do požadované vzdálenosti umístěn automaticky. Obě tato řešení však naráží na 

technické problémy. Během mé stáže se podařilo vybudovat druhou testovací stěnu, takže mohou 

testovat dva pracovníci současně. To sice nesnižuje celkový potřebný čas na provedení, ale v případě 

zakázek vyráběných pod časovým tlakem je tato možnost velmi užitečná.  

 

Dále je potřeba sjednotit grafická rozhraní pro testování různých typů senzorů, čímž se sníží 

uživatelská náročnost provedení testu. Nyní test každého typu senzoru probíhá jinak a příprava testu 

je časově náročná.  
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5.4.4 Příprava k odeslání 

Původní řešení 

Senzory se balí do antistatické fólie, protože PCB jsou náchylná na poškození elektrostatickou 

elektřinou. Pokud se produkt skládá se senzoru a rozhraní, je každý výrobek zabalen zvlášť a posléze 

jsou oba vloženy do společného plastového obalu. Produkt je následně označen QR kódem, 

podrobněji v Kapitole 5.6. Náklady na tento obal jsou prakticky nulové, vizuálně však nepůsobí příliš 

atraktivně. V tomto případě, kdy zboží není vystavené v kamenné prodejně a obal tzv. „neprodává“ 

to nepovažuji za tak důležité. Problémem je časová náročnost, protože zabalení jednoho senzoru 

s rozhraním trvá 1 minutu a 40 sekund.     

 

Nové produkty ve vyšší cenové kategorii (250 €) se balí do papírové krabičky. Vizuálně je toto řešení 

velmi atraktivní.  Cena obalu je poměrně vysoká (4 €), vzhledem k ceně produktu však únosná. Opět 

je problém s časovou náročností složení obalu, které trvá 7 min, což odpovídá nákladům na pracovní 

sílu 2,33 € / kus. Využívat tento obal i pro senzory s rozhraním (cena 125 €) tak není příliš výhodné.  

 

Návrh řešení a porovnání variant  

Níže je popsáno několik řešení. Využití jednotlivých variant závisí především na velikosti objednávky 

a způsobu prodeje produktů. Pokud jde o internetový prodej, obal nemá žádný vliv na rozhodnutí 

zákazníka. V případě, že by byly produkty vystaveny v kamenné prodejně nebo pro účely prezentace 

produktů na různých veletrzích už může atraktivní obal sehrát určitou roli.  

 

První možností je stále využívat antistatickou fólii, ale senzor a rozhraní nejprve sestavit a poté 

zabalit do fólie společně. Tím se potřebný čas redukuje na 30 sekund. Cena obalu je v tomto případě 

nulová, protože je možné použít antistatickou fólii, ve které firma obdržela PCB od dodavatele.   

 

Vzhledem k tomu, že se operaci sestavení krabičky podařilo outsourcovat, dalo by se o tomto obalu 

uvažovat i pro jednotlivé senzory, v případě, že by atraktivita obalu hrála roli. Všechny potřebné 

materiály se předají společnosti, která outsourcing zajišťuje a firma zpátky obdrží připravený obal, do 

kterého pouze umístí produkt a opatří ho příslušnými štítky. Cena za složení jednoho obalu je 1 €. 

Dopravu si firma zajišťuje sama, náklady jsou tak zanedbatelné. 

 

Pro velké objednávky (a také pro skladování) senzorů byl vyvinut speciální plastový „zásobník“, do 

kterého lze umístit až 30 senzorů. Výhodou je, že do něj pasují všechny typy senzorů, jak samostatně, 

tak i s rozhraním. Tento obal má velký vliv na dobu balení, kterou se podařilo snížit z 1:40 minut na 

24 sekund. Měl by také zajistit, že při přepravě (případně skladování) nedojde k poškození senzorů. 
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Investice v tomto případě zahrnuje jak náklady na obal, tak cenu za případný outsourcing (Tabulka 

15). 

 

Balení 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Antistatická fólie původní 0:01:40 0,56 € 2,00 - 

Antistatická fólie návrh 0:00:30 0,17 € 2,00 - 

Krabička in-house 0:07:00 2,33 € 2,00 4 € / ks 

Krabička outsourcing (+ in-house) 0:02:00 0,67 € 2,00 5 € / ks 

Zásobník 0:00:24 0,13 € 2,00 2,5 €/ 30 ks 

     
Tabulka 15: Balení [zpracování vlastní] 

Obal je následně opatřen štítkem s QR kódem obsahujícím potřebné informace. Štítky se tisknou 

pomocí tiskáren DymoLabel (Tabulka 16). V případě balení velkých objednávek do zásobníků se štítky 

nepoužívají.  

Štítky 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

DymoLabel 0:00:30 0,17 € 1,00 - 

 
Tabulka 16: Štítky [zpracování vlastní] 

5.4.5 Odeslání 

Původní řešení 

Firma pro expedici zásilek využívala webový server Upela.com. Upela.com je společnost poskytující 

porovnání cen přepravy různých dopravců. Tarify jsou extrémně nízké díky tomu, že Upela expeduje 

miliony zásilek a má tedy výhodné kontrakty s jednotlivými dopravci. Zákazník využívající služby 

Upely vlastně posílá své zboží přes její účet.  

 

Firma měla pro každou zemi stanovenou fixní sazbu za dopravu, která byla nezávislá na velikosti 

a hmotnosti zásilky. Pro odesílání svých zásilek na základě předchozích zkušeností vybírala výhradně 

mezi dopravci DHL, UPS a FedEx. Firma na původním řešení odesílání zásilek prodělávala. V majoritní 

většině případů byla cena dopravce vyšší než sazba účtovaná zákazníkovi. 

 

V Tabulce 17 je uvedena kalkulace ročních ztrát za období březen 2018 až březen 2019. Objednávky 

jsou rozděleny do devíti skupin podle fixního tarifu. Pro každou skupinu je uvedena průměrná 

skutečná cena účtovaná za přepravu a počet objednávek za období 1 roku. Z uvedených dat jsem 

spočítala ztrátu (zisk) pro každou tarifní skupinu a dále celkovou roční ztrátu, která činí 3002 €.  



44 
 

03/2018-03/2019 

Tarif [€] Skutečná cena [€] Rozdíl [€] Počet objednávek Ztráta (zisk) [€] 

11,00 16,93 -5,93 113 -670,03 

15,00 15,63 -0,63 225 -141,50 

20,00 18,84 1,16 28 32,47 

25,00 43,28 -18,28 10 -182,78 

30,00 39,02 -9,02 22 -2020,60 

40,00 45,09 -5,09 5 -25,43 

45,00 43,82 1,18 14 16,46 

50,00 54,42 -4,42 1 -4,42 

60,00 63,24 -3,24 2 -6,47 

Celkem    -3002,30 

 
Tabulka 17: Ztráty z odesílání zásilek [zpracování vlastní] 

 
Návrh řešení a porovnání variant  

Možným řešením bylo stále využívat služeb serveru Upela.com, ale navýšit částky účtované 

zákazníkovi tak, aby odpovídaly realitě. 

Vzhledem ke spuštění nových webových stránek je však problém vyřešen přenesením reálně 

účtovaného poplatku za přepravu přímo na zákazníka. Firma využívá jediného dopravce, kterým je 

společnost DHL. V systému je zadaná hmotnost a rozměr každého produktu. Při obdržení objednávky 

je automaticky spočítána hmotnost a velikost zásilky a na základě těchto údajů vygenerována cena za 

přepravu. Zákazník okamžitě vidí, kolik za jaký způsob dopravy zaplatí a sám si z nabídky vybere. 

Reálná částka za dopravu mu je posléze naúčtována k objednávce. Tímto způsobem jsou ztráty 

odstraněny.   

Díky automatické generaci příslušné dokumentace (balicí list, faktura, štítky zásilek), je čas na vyřízení 

objednávky výrazně zkrácen. Celý proces je také uživatelsky příjemnější. Situace je demonstrována na 

průměrném času pro vyřízení objednávky velikosti 1-5 produktů (nejčastější typ objednávek). 

V Tabulce 18 jsou KPIs pro operace, které zůstaly nezměněny.  Proces zadávání informací 

o zákazníkovi a produktu a způsob balení do kartonové krabice zůstává pro obě řešení stejný.  

Odeslání 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Info produkt 0:01:00 0,33 € 2,00 - 

Info zákazník 0:00:30 0,17 € 2,00 - 

Karton 0:03:30 1,17 € 2,00 - 

 
Tabulka 18: Odeslání [zpracování vlastní] 
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Rozdíl je pouze ve způsobu odeslání, kdy se čas potřebný na vyřízení zkrátil na polovinu (Tabulka 19). 

Toto řešení dále ušetřilo nutnost tisku 2 dokumentů, které jsou nově uchovávány v elektronické 

podobě. 

 

Upela vs. DHL 

Varianty Doba taktu Náklady Náročnost Investice 

Upela 0:07:00 2,33 € 1,00 - 

DHL 0:03:30 1,17 € 2,00 - 

 
Tabulka 19: Upela vs. DHL [zpracování vlastní] 

5.5 Zpětný chod uvnitř firmy 

Původní řešení 

V průběhu výroby je nutné komponenty zkontrolovat a nevyhovující vyřadit. Tyto jsou dále 

nevyužitelné, jsou zařazeny do kategorie „odpad“ a posléze zlikvidovány. 

 
Pokud dojde k selhání jednoho z kroků kalibrace, nebo funkční test je produkt zařazen do kategorie 

„nevyhovující produkty“. Po nashromáždění určitého počtu nevyhovujících senzorů (obvykle 100) se 

senzory dostávají zpět do koloběhu se statusem „sestaven“ a prochází celým procesem znovu. Když 

ani na podruhé neprojdou, jsou vyřazeny. Tyto produkty mohou být dále použity pro interní potřeby 

společnosti, případně zlikvidovány.  

 
Návrh řešení a porovnání variant 

Mnoho chyb je způsobeno tím, že procesy kalibrace a funkční test nejsou příliš spolehlivé. Při druhém 

pokusu tak řada senzorů testy projde. Cílem je zlepšit spolehlivost procesů a tím ušetřit čas na 

opakování těchto fází.   

5.6 Lokalizace produktů  

Původní řešení 

Každý produkt má své unikátní sériové číslo a číslo šarže. Sériové číslo produktu je totožné se 

sériovým číslem PCB, které označil dodavatel. Pro rozhraní k produktům se sériová čísla nepoužívají, 

každá vyrobená dávka je označena pouze číslem šarže. Stejné číslo výrobní šarže se používá pro sérii 

kusů, které byly vyrobeny ze stejné dávky komponentů. V případě závady v celé dávce komponentů 

je pak po distribuci zákazníkům možné zpětně lokalizovat potenciální vadné výrobky. Číslo šarže je 

vyjádřeno referencí příslušného komponentu/produktu a alfanumerickou kombinací např. 1910A, 

kde číslice vyjadřují rok a týden, ve kterém byla dávka vyrobena a písmeno o kolikátou dávku 

v daném týdnu se jedná. Produkt získá své číslo šarže ve chvíli, kdy dostane status „sestaven“. Čísla 
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šarže nejsou v tomto systému zaznamenávána na úrovni komponentů, ale pouze na úrovni 

sestaveného produktu. Není tedy možné zpětně vystopovat vadné komponenty. 

Pro vytištění štítku s QR kódem je nutné zadat požadované informace o produktu (název výrobku, 

SKU kód, sériové číslo, verze firmwaru, číslo šarže senzoru a číslo šarže rozhraní) manuálně, štítek je 

následně vytištěn pomocí tiskárny DymoLabel. Před expedicí je QR kód naskenován mobilní aplikací 

Scan-IT-to-Office. Všechny informace jsou automaticky přeneseny do tabulkového softwaru a na 

jejich základě je aktualizován stav zásob.  

 
Návrh řešení a porovnání variant  

Vzhledem k možné spolupráci se společností Amazon je nutné vyvinout systém lokalizace každého 

produktu, včetně všech komponentů tak, aby je v případě výrobní vady bylo možné po distribuci 

zpětně dohledat. Z procesů je také nutné odstranit manuální přepisování sériových čísel. Sériová čísla 

se přepisují ve fázích kalibrace a znovu při tištění štítků. Cílem je, aby byl nový systém jednoduchý 

a příliš pracovníka nezatěžoval.   

Dodavatelé komponentů označují PCB senzorů sériovým číslem v numerické podobě. Prvním krokem 

je, aby tento způsob nahradili datamatrix kódem obsahujícím sériové číslo a dále zachovali číslo 

rovněž v numerické podobě (Obrázek 18). Sériovým číslem budou nově označena i PCB pro rozhraní.  

Při přijetí komponentů je nutné označit každou krabici číslem šarže komponentu.  

 
18501916 

 
Obrázek 18: Datamatrix kód a sériové číslo [10, zpracování vlastní]  

Vzhledem k povaze výrobního procesu budou informace o produktech ukládány ve třech krocích, po 

statusech „sestaven“, „zkalibrován“ a „otestován“. Tento způsob ukládání dat zajistí, že budou 

všechny důležité informace zpětně dohledatelné. Status „sestaven“ je sledován na úrovni celé 

vyrobené dávky, zbylé dva kroky již na úrovni jednotlivých produktů. 

 

Pracovník při sestavení produktu vytvoří a zadá do databáze číslo šarže produktu, které je definováno 

okamžikem sestavení, naskenuje datamatrix kódy všech komponentů a zapíše počet vyrobených kusů 

(Tabulka 20). Zároveň zásobník označí číslem šarže vyrobené dávky. 
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Informace Způsob provedení 

Číslo šarže produktu Manuálně 

Čísla šarže komponentů Sken 

Počet kusů Manuálně 
 

Tabulka 20: Informace o sestaveném produktu [zpracování vlastní] 

 
Před kalibrací musí pracovník naskenovat číslo šarže kalibrované výrobní dávky, všechny další 

informace jsou ukládány automaticky. Sériové číslo je díky automatickému rozpoznání uloženo 

jednak do firmwaru senzoru a dále do automaticky generovaného reportu z kalibrace. Zde jsou 

uloženy i všechny ostatní potřebné informace (Tabulka 21).  

 

Informace Způsob provedení 

Číslo šarže produktu Sken 

Sériové číslo produktu Automaticky 

Verze firmwaru Automaticky 

Výsledek kalibrace Automaticky 

 
Tabulka 21: Informace o zkalibrovaném produktu [zpracování vlastní] 

 
Při testování jsou uloženy stejné informace jako u kalibrace, pouze s tím rozdílem, že je zaznamenán 

výsledek testu (Tabulka 22). 

 

Informace Způsob provedení 

Číslo šarže produktu Sken 

Sériové číslo produktu Automaticky 

Verze firmwaru Automaticky 

Výsledek testu Automaticky 

 
Tabulka 22: Informace o otestovaném produktu [zpracování vlastní] 

 
Operátor při tvorbě štítku vybere z nabídky název produktu, SKU kód je doplněn automaticky a zbylé 

informace jednoduše naskenuje (Obrázek 19). Naskenováním štítku při odeslání zboží je automaticky 

zaktualizován stav zásob.  

PN Senzor + Rozhraní  

  

 

  

SKU SNZ + USB   

Sériové číslo senzoru 18501921   

Číslo šarže senzoru TP.301.03-1915A   

Sériové číslo rozhraní 18490024   

Číslo šarže rozhraní TP.310.01-1840A   

 
Obrázek 19: Štítek s QR kódem [zpracování vlastní] 
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6 Dopad realizovaných opatření na dodavatelský a výrobní řetězec 

V této kapitole je zobrazeno, jaký dopad mají provedená opatření na dodavatelský a výrobní řetězec. 

Výroba probíhá na třech místech. Výrobce I dodává Startupu PCB, Výrobce II poskytuje plastový case 

s centrální čočkou a zbylá část výroby probíhá v sídle Startupu.  

Na Obrázku 20 je schéma dodavatelského a výrobního řetězce senzoru s rozhraním před 

implementací změn (legenda je na Obrázku 22). Dodavatelský řetězec pro rozhraní je velmi 

jednoduchý a zůstává pro obě řešení stejný. Startup obdrží potřebné komponenty od dodavatelů 

a celá výroba probíhá v jeho sídle. Změny pro rozhraní proběhly pouze ve výrobním kroku 

mechanické letování a ve způsobu balení produktu. 

 

Obrázek 20: Dodavatelský a výrobní řetězec – původní řešení [zpracování vlastní] 
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Na Obrázku 21 je dodavatelský a výrobní řetězec po implementaci změn. Outsourcingem činnosti 

lepení se odstranila zbytečná vazba, kdy case nejprve putoval od dodavatele do Startupu a teprve 

poté k firmě outsourcující lepení čočky. Outsourcující firma si nyní také vlastními silami zajišťuje 

přípravu optické části. 

Tímto řešením byla z procesu odstraněna časově náročná operace lepení a nutnost přípravy optické 

části v sídle Startupu.  

 

Obrázek 21: Dodavatelský řetězec po aplikaci změn [zpracování vlastní] 

 

 
Obrázek 22: Legenda k dodavatelskému a výrobnímu řetězci [zpracování vlastní] 
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7 Modelová zakázka – vývoj v průběhu 6 měsíců 

V této kapitole ukazuji, jaký dopad mají změny výrobního řetězce na přípravu konkrétní zakázky.  

Zakázka se skládá ze 100 senzorů a 100 rozhraní. Vývoj dopadů změn na výrobní řetězec sleduji 

v průběhu šesti měsíců a změny porovnávám pomocí KPIs: doba taktu, náklady na pracovní sílu na 

přípravu celé zakázky, uživatelská náročnost a kvalita.  

7.1 Popis opatření implementovaných v průběhu času  

V Tabulce 23 je přehled změn v jednotlivých měsících. 

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 

- Webové stránky 
Ultrasonický 
letovací stroj 

Poloautomatické 
rozpoznání 

sériového čísla 

Outsourcing 
lepení 

Nová platforma 
pro kalibraci 

- - Zásobník - - 
Automatické 
rozpoznání 

sériového čísla 

 
Tabulka 23: Opatření implementovaná v průběhu šesti měsíců [zpracování vlastní] 

První změna byla spojená se spuštěním nových webových stránek. Využití pluginu DHL pro odesílání 

zásilek odstranilo ztráty způsobené nízkými tarify, které firma účtovala za dopravu. Dále se zkrátila 

doba vyřízení objednávky na polovinu a dva dokumenty se místo v papírové podobě uchovávají 

elektronicky.  

Manuální přístroj na letování byl nahrazen poloautomatickým ultrasonickým strojem, který výrazně 

zkrátil čas letování jak senzoru, tak rozhraní.    

Velkou úsporu času zajišťuje nový způsob balení velkých objednávek do zásobníků, které zároveň 

poskytují ochranu senzorů proti poškození. Díky tomuto opatření úplně odpadla potřeba označovat 

jednotlivé produkty štítky s QR kódem. Při přípravě zásilky se pouze zaznamenají sériová čísla 

jednotlivých produktů.  

Poloautomatické rozpoznání sériového čísla sice nepřineslo optimální vyřešení tohoto problému, 

lehce však snížilo čas operace a pracovník již nemusel číslo zadávat, ale pouze zkontrolovat.  

Outsourcing operací příprava optické části a lepení má značný dopad na dobu přípravy zakázky. 

Odstranění této činnosti také snížilo uživatelskou náročnost výrobního procesu. 

Kalibrace byla jednoznačným úzkým hrdlem výrobního procesu, nejen z hlediska časové náročnosti, 

ale i kvůli své nespolehlivosti. Součástí nové platformy je i automatické rozpoznání sériového čísla. 
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7.2 Doba taktu a náklady na pracovní sílu 

Souhrn časových charakteristik pro přípravu zakázky skládající se ze 100 senzorů a 100 rozhraní je 

v Tabulce 24. Celková doba přípravy zakázky klesla z více než 16 hodin na přibližně 6 hodin, čemuž 

odpovídá snížení nákladů na pracovní sílu (sazba 20 €/hod). Zcela zásadní vliv má outsourcing lepení, 

ultrasonický letovací stroj, nová testovací platforma a způsob balení velkých zásilek do zásobníků. 

Doba taktu 

Výrobní krok Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 

Senzor 10:03:20 10:03:20 8:56:40 8:40:00 6:23:20 3:46:40 

Příprava optické části 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:00:00 0:00:00 

Lepení optické části 2:01:40 2:01:40 2:01:40 2:01:40 0:00:00 0:00:00 

Umístění filtru 0:16:40 0:16:40 0:16:40 0:16:40 0:16:40 0:16:40 

Umístění těsnění 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 

Umístění o-kroužku 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 

Umístění PCB 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 

Mechanické letování 1:40:00 1:40:00 0:33:20 0:33:20 0:33:20 0:33:20 

Senzor sestaven 5:03:20 5:03:20 3:56:40 3:56:40 1:40:00 1:40:00 

Sériové číslo 0:51:40 0:51:40 0:51:40 0:35:00 0:35:00 0:25:00 

Elektrický test 0:05:00 0:05:00 0:05:00 0:05:00 0:05:00 0:05:00 

Kalibrace 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 

Firmware 2:43:20 2:43:20 2:43:20 2:43:20 2:43:20 0:16:40 

Senzor zkalibrován 3:53:20 3:53:20 3:53:20 3:36:40 3:36:40 1:00:00 

Funkční test 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 

Senzor otestován 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1:06:40 

Rozhraní 2:00:00 2:00:00 1:01:40 1:01:40 1:01:40 1:01:40 

Umístění PCB 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 

Mechanické letování 1:23:20 1:23:20 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 

Rozhraní sestaveno 1:48:20 1:48:20 0:50:00 0:50:00 0:50:00 0:50:00 

Elektrický test 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 

Rozhraní otestováno 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 0:11:40 

Senzor + rozhraní 4:16:20 4:12:50 1:26:10 1:26:10 1:26:10 1:26:10 

Balení 2:46:40 2:46:40 0:41:40 0:41:40 0:41:40 0:41:40 

Štítky 0:50:00 0:50:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Připraveno k odeslání 3:36:40 3:36:40 0:41:40 0:41:40 0:41:40 0:41:40 

Info produkt 0:16:40 0:16:40 0:25:00 0:25:00 0:25:00 0:25:00 

Info zákazník 0:01:00 0:01:00 0:01:00 0:01:00 0:01:00 0:01:00 

Karton 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 

Odeslání 0:07:00 0:03:30 0:03:30 0:03:30 0:03:30 0:03:30 

Odesláno 0:39:40 0:36:10 0:44:30 0:44:30 0:44:30 0:44:30 

SUMA 16:19:40 16:16:10 11:24:30 11:07:50 8:51:10 6:14:30 

Náklady na pracovní sílu 326,56 € 325,39 € 228,17 € 222,61 € 177,06 € 124,83 € 

 
Tabulka 24: Doba taktu [zpracování vlastní] 
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Na Obrázku 23 je vývoj doby taktu pro jednotlivé statusy, kterými senzor a rozhraní prochází.  

 

Obrázek 23: Doba taktu pro jednotlivé statusy [zpracování vlastní] 
 
Vývoj celkové doby přípravy zakázky je na Obrázku 24.  

 

Obrázek 24: Celková doba přípravy zakázky [zpracování vlastní] 
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7.3 Uživatelská náročnost 

Hodnoty pro jednotlivé operace jsou v Tabulce 25.  

• 1 - operace vyžaduje speciální školení 

• 2 - operace nevyžaduje speciální školení 

Uživatelská náročnost 

Výrobní krok Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 

Senzor       

Příprava optické části 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 

Lepení optické části 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 

Umístění filtru 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Umístění těsnění 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Umístění o-kroužku 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Umístění PCB 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mechanické letování 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 

Senzor sestaven 1,71 1,64 1,64 1,64 1,90 2,00 

Sériové číslo 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 

Elektrický test 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Kalibrace 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Firmware 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Senzor zkalibrován 1,50 1,50 1,50 1,63 1,63 2,00 

Funkční test 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Senzor otestován 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Rozhraní       

Umístění PCB 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mechanické letování 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 

Rozhraní sestaveno 2,00 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 

Elektrický test 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Rozhraní otestováno 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Senzor + rozhraní       

Balení 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Štítky 1,00 1,00 - - - - 

Připraveno k odeslání 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

Info produkt 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Info zákazník 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Karton 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Odeslání 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Odesláno 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

PRŮMĚR 1,64 1,63 1,70 1,72 1,75 1,86 

 
Tabulka 25: Uživatelská náročnost [zpracování vlastní] 

Průměrná hodnota stoupla z 1,64 na 1,86. Uživatelskou náročnost obsluhy ultrasonického letovacího 

stroje se po vytvoření manuálů podařilo dostat zpět na hodnotu 2. Automatické rozpoznání 
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sériového čísla společně s novou testovací platformou posunulo všechny operace zahrnuté v kalibraci 

senzoru na úroveň 2. Odstranění nutnosti tisknout štítky mělo kromě ušetření času pozitivní vliv i na 

náročnost procesu. Poslední změna je ve způsobu odesílání zásilek, kdy opět došlo ke zjednodušení. 

Z Obrázku 25 je patrné, že kritickou operací zůstává testování senzorů.  

 
 

Obrázek 25: Uživatelská náročnost v jednotlivých statusech [zpracování vlastní] 

7.4 Kvalita 

V Tabulce 26 je kvalita pro jednotlivé výrobní statusy. Celková kvalita se v srpnu pohybovala na 

úrovni 84,7 %, což proces podle metodiky Six Sigma řadí na level 2.  
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Senzor zkalibrován 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % 99,00 % 

Senzor otestován 86,00 % 86,00 % 86,00 % 86,00 % 86,00 % 86,00 % 

Rozhraní sestaveno 98,00 % 98,00 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 

Rozhraní otestováno 99,90 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % 

CELKOVÁ KVALITA 79,90 % 79,90 % 83,70 % 83,70 % 83,70 % 84,70 % 

 
Tabulka 26: Kvalita v jednotlivých statusech [zpracování vlastní] 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Senzor
sestaven

Senzor
zkalibrován

Senzor
otestován

Rozhraní
sestaveno

Rozhraní
otestováno

Připraveno
k odeslání

Odesláno PRŮMĚR

Uživatelská náročnost

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen



55 
 

Díky pořízení ultrasonického letovacího stroje vzrostla kvalita sestavení senzoru i rozhraní. Kvalita 

kalibrace nepatrně vzrostla díky implementaci nové kalibrovací platformy. Většina selhání v této fázi 

výroby byla způsobena nespolehlivostí procesu. Největší problém pro kvalitu však představuje 

způsob kalibrace, kdy se z časových důvodů kalibruje pouze na jednu vzdálenost. Vysoké procento 

senzorů pak neprojde funkčním testem. Ve způsobu kalibrace se žádné změny neodehrály, proto se 

kvalita funkčního testu v průběhu 6 měsíců neměnila. Funkční test pro rozhraní spočívá pouze 

v elektrickém testu, který vykazuje téměř 100 % úspěšnost. Grafické znázornění je na Obrázku 26. 

 

Obrázek 26: Kvalita v jednotlivých statusech [zpracování vlastní] 
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8 Modelová zakázka – budoucí možnosti 

Ačkoliv se podařilo dosáhnout poměrně významných změn, pro vysoko objemovou výrobu bude 

nutné přistoupit k rozsáhlejší robotizaci. V této kapitole modeluji možný budoucí vývoj na stejné 

zakázce jako v Kapitole 7. Výchozím bodem je srpnový stav výrobních procesů. 

8.1 Automatizace 

Na základě studie, kterou vypracovali moji kolegové, jsem zhodnotila přínos vysoce specializované 

automatické linky (AAL) na sestavení senzoru (zmíněná v Kapitole 5.4.1).  Jedná se o robotickou ruku, 

která dokáže umístit filtr, těsnění, o-kroužek a PCB na požadované místo v „housingu“. Čas potřebný 

na provedení operací jsem stanovila na základě videa od poskytovatele řešení. Oproti manuálnímu 

provedení je doba taktu poloviční. Tato data jsem porovnala s aktuální situací. Výrobní kroky, na 

které má AAL vliv jsou v Tabulce 27 vyznačeny barevně.  

Dopad na kvalitu je diskutabilní. Největší problém pro kvalitu představuje způsob kalibrace, kdy se 

z časových důvodů kalibruje pouze na jednu vzdálenost a poměrně vysoké procento senzorů pak 

neprojde funkčním testem. Toto řešení se změnou způsobu kalibrace nezabývá. Ve výsledku tak 

může robotizace snížit kvalitu procesu, protože robot nebude schopen rozeznat kvalitu komponentu. 

Použití vadného komponentu pak může způsobit nefunkčnost celého produktu. Člověk jednoduše 

vymění vadný komponent za jiný.   

Ani u charakteristiky uživatelská náročnost nedojde ke zlepšení, protože činnosti, které by AAL 

nahradila, jsou již nyní velmi jednoduché na provedení.  

Zhodnocení návratnosti investice 

Pro zhodnocení investice jsem použila statický model, který nebere v potaz faktor času. Na základě 

investice, která činí 120 000 €, jsem spočítala, jaký objem produktů by bylo nutné vyrobit k jejímu 

pokrytí.  

 

Nejprve jsem určila přínos AAL oproti současné situaci. Časová náročnost operací není v tomto 

modelu nejdůležitějším faktorem. Rozhodující jsou ušetřené náklady na pracovní sílu. Vyšla jsem 

z předpokladu, že nové řešení je sice automatizované, stále však vyžaduje interakci s člověkem. Dobu 

potřebnou na přípravu komponentů a obsluhu stroje jsem odhadla jako 10 % času AAL. Doba na 

přípravu zakázky se tak rovná času manuálních činností a 10 % času automatizovaných činností. Toto 

řešení by ušetřilo 1:27:30 hodin na jedné zakázce, což odpovídá nákladům na pracovní sílu 29,17 € 

(Tabulka 28). 
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 Doba taktu Uživatelská náročnost 

Výrobní krok Srpen AAL Srpen AAL 

Senzor 3:46:40 3:13:20   

Umístění filtru 0:16:40 0:08:20 2,00 2,00 

Umístění těsnění 0:13:20 0:08:20 2,00 2,00 

Umístění o-kroužku 0:11:40 0:08:20 2,00 2,00 

Umístění PCB 0:25:00 0:08:20 2,00 2,00 

Mechanické letování 0:33:20 0:33:20 2,00 2,00 

Senzor sestaven 1:40:00 1:06:40 2,00 2,00 

Sériové číslo 0:25:00 0:25:00 2,00 2,00 

Elektrický test 0:05:00 0:05:00 2,00 2,00 

Kalibrace 0:13:20 0:13:20 2,00 2,00 

Firmware 0:16:40 0:16:40 2,00 2,00 

Senzor zkalibrován 1:00:00 1:00:00 2,00 2,00 

Funkční test 1:06:40 1:06:40 1,00 1,00 

Senzor otestován 1:06:40 1:06:40 1,00 1,00 

Rozhraní 1:01:40 0:45:00   

Umístění PCB 0:25:00 0:08:20 2,00 2,00 

Mechanické letování 0:25:00 0:25:00 2,00 2,00 

Rozhraní sestaveno 0:50:00 0:33:20 2,00 2,00 

Elektrický test 0:11:40 0:11:40 2,00 2,00 

Rozhraní otestováno 0:11:40 0:11:40 2,00 2,00 

Senzor + rozhraní 1:26:10 1:26:10   

Balení 0:41:40 0:41:40 2,00 2,00 

Připraveno k odeslání 0:41:40 0:41:40 2,00 2 

Info produkt 0:25:00 0:25:00 2,00 2,00 

Info zákazník 0:01:00 0:01:00 2,00 2,00 

Karton 0:15:00 0:15:00 2,00 2,00 

Odeslání 0:03:30 0:03:30 2,00 2,00 

Odesláno 0:44:30 0:44:30 2,00 2,00 

SUMA 6:14:30 5:24:30 1,86 1,86 

 

Tabulka 27: KPIs charakteristiky pro AAL [zpracování vlastní] 

 

 Srpen AAL 

SUMA 6:14:30 5:24:30 

Čas lidské síly 6:14:30 4:47:00 

Náklady na pracovní sílu 124,83 € 95,67 € 

Ušetřený čas 
 

1:27:30 

Ušetřené náklady 
 

29,17 € 

 
Tabulka 28: Ušetřené náklady na pracovní sílu pro AAL [zpracování vlastní] 
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Čistý zisk pro různá množství produktů jsem určila jako rozdíl mezi srpnovými náklady na pracovní sílu 

a náklady na pracovní sílu pro AAL (Tabulka 29).  

Náklady na pracovní sílu 

Počet produktů Srpen AAL Čistý zisk 

10 000 12 483,33 € 9 566,67 € 2 916,67 € 

120 000 149 800,00 € 114 800,00 € 35 000,00 € 

400 000 499 333,33 € 382 666,67 € 116 666,67 € 

600 000 749 000,00 € 574 000,00 € 175 000,00 € 

 
Tabulka 29: Čistý zisk z AAL [zpracování vlastní] 

V Tabulce 30 jsou výsledky ukazatele návratnosti investice (ROI) pro různé objemy produkce. Na 

Obrázku 27 je zobrazen bod zvratu. Ukazatel ROI jsem spočítala následovně:   

𝑅𝑂𝐼 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 −  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
∗ 100 % 

ROI 

Investice: Investice: 120 000 € 

Počet produktů AAL 

10 000 -98 % 

120 000 -71 % 

400 000 -3 % 

600 000 46 % 

 
Tabulka 30: ROI pro AAL [zpracování vlastní] 

 

Obrázek 27: Profit z AAL [zpracování vlastní] 
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Řešení výroby pomocí AAL by začalo být profitabilní při produkci více než 400 000 senzorů. Při 

očekávaném vývoji objemů výroby (řádově tisíce až desetitisíce produktů ročně) je toto řešení 

neekonomické. 

8.2 Doporučení 

V současné situaci je ekonomicky výhodnější pokračovat v manuální výrobě. Důležité je, aby firma 

zůstala flexibilní, protože není jasné, zda produkt, pro který byla AAL navržena, bude do budoucna 

úspěšný. I přesto by se firma měla začít zabývat jinými možnostmi automatizace a robotizace.  

Stále je také možné pracovat na zjednodušení činností, zejména na funkčním testu. Dalším krokem je 

vytvoření stručných a jasných manuálů pro výrobu. Pokud budou všechny procesy jednoduché 

a budou existovat výrobní manuály, může firma najímat externí pracovní sílu.   

Příprava na automatizaci 

Zhodnocení investice do AAL jasně ukazuje, že je tato varianta příliš nákladná a neposkytuje 

univerzální řešení pro různé operace. Firma by se měla zaměřit na hledání řešení, které bude schopné 

automatizovat téměř všechny operace, s výjimkou odeslání zásilek. Tím se připraví na případné 

skokové zvýšení objemů výroby. Je jasné, že takováto studie bude časově náročná a následné 

nastavení robota obtížné. Je však možné vytvořit zajímavou stážistickou pozici zabývající se tímto 

problémem. 

Mezi výrobní kroky, které je možné robotizovat, patří kromě sestavení senzoru následující:  

● mechanické letování: robot umístí senzor do stroje na mechanické letování, operaci spustí 

a po jejím proběhnutí senzor vymění za další, 

● kalibrace: založena na podobném principu jako letování, 

● funkční test: robotická ruka uchopí senzor a umístí ho do první vzdálenosti proti fixnímu cíli, 

otočením o 90° dostane senzor do druhé požadované vzdálenosti, 

● elektrický test: robotická ruka připojí senzor k voltmetru a následně ho vymění za další, 

● balení: robotizované sestavení senzoru s rozhraním a umístění do zásobníku, 

● záznam informací o produktech: kamera sejme všechny datamatrix kódy senzorů umístěných 

v zásobníku najednou, tím dojde k výrazné úspoře času v porovnání s manuálním zadáváním.  

V Tabulce 31 je porovnání tohoto řešení se současným stavem a AAL. Při většině operací nepočítám 

se snížením doby taktu. To však není tak důležité. Zásadní je, že operace probíhá automaticky 

a nevyžaduje přítomnost lidské síly v celém jejím průběhu. Nároky na pracovní sílu opět počítám jako 

10 % času automatizovaných operací (Tabulka 32).  
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Po nastavení robota a vytvoření manuálu klesne uživatelská náročnost všech operací na úroveň 2. 

Otázkou stále zůstává kvalita, na kterou nebude mít robotizace pravděpodobně výrazný vliv.  

 Doba taktu Uživatelská náročnost 

Výrobní krok Srpen AAL VIZE Srpen AAL VIZE 

Senzor 3:46:40 3:13:20 2:56:40    

Umístění filtru 0:16:40 0:08:20 0:08:20 2,00 2,00 2,00 

Umístění těsnění 0:13:20 0:08:20 0:08:20 2,00 2,00 2,00 

Umístění o-kroužku 0:11:40 0:08:20 0:08:20 2,00 2,00 2,00 

Umístění PCB 0:25:00 0:08:20 0:08:20 2,00 2,00 2,00 

Mechanické letování 0:33:20 0:33:20 0:16:40 2,00 2,00 2,00 

Senzor sestaven 1:40:00 1:06:40 0:50:00 2,00 2,00 2,00 

Sériové číslo 0:25:00 0:25:00 0:25:00 2,00 2,00 2,00 

Elektrický test 0:05:00 0:05:00 0:05:00 2,00 2,00 2,00 

Kalibrace 0:13:20 0:13:20 0:13:20 2,00 2,00 2,00 

Firmware 0:16:40 0:16:40 0:16:40 2,00 2,00 2,00 

Senzor zkalibrován 1:00:00 1:00:00 1:00:00 2,00 2,00 2,00 

Funkční test 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1,00 1,00 2,00 

Senzor otestován 1:06:40 1:06:40 1:06:40 1,00 1,00 2,00 

Rozhraní 1:01:40 0:45:00 0:36:40    

Umístění PCB 0:25:00 0:08:20 0:08:20 2,00 2,00 2,00 

Mechanické letování 0:25:00 0:25:00 0:16:40 2,00 2,00 2,00 

Rozhraní sestaveno 0:50:00 0:33:20 0:25:00 2,00 2,00 2,00 

Elektrický test 0:11:40 0:11:40 0:11:40 2,00 2,00 2,00 

Rozhraní otestováno 0:11:40 0:11:40 0:11:40 2,00 2,00 2,00 

Senzor + rozhraní 1:26:10 1:26:10 1:04:30    

Balení 0:41:40 0:41:40 0:41:40 2,00 2,00 2,00 

Připraveno k odeslání 0:41:40 0:41:40 0:41:40 2,00 2,00 2,00 

Info produkt 0:25:00 0:25:00 0:03:20 2,00 2,00 2,00 

Info zákazník 0:01:00 0:01:00 0:01:00 2,00 2,00 2,00 

Karton 0:15:00 0:15:00 0:15:00 2,00 2,00 2,00 

Odeslání 0:03:30 0:03:30 0:03:30 2,00 2,00 2,00 

Odesláno 0:44:30 0:44:30 0:22:50 2,00 2,00 2,00 

SUMA 6:14:30 5:24:30 4:37:50 1,86 1,86 2,00 

 
Tabulka 31: KPIs charakteristiky pro budoucí řešení [zpracování vlastní] 

 
 Srpen AAL VIZE 

SUMA 6:14:30 5:24:30 4:37:50 

Čas lidské síly 6:14:30 4:47:00 0:52:50 

Náklady na pracovní sílu 124,83 € 95,67 € 21,11 € 

Ušetřený čas  1:27:30 5:21:40 

Ušetřené náklady  29,17 € 103,72 € 

Tabulka 32: Ušetřené náklady na pracovní sílu pro budoucí řešení [zpracování vlastní] 
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Porovnání čistého zisku z jednotlivých řešení pro různé objemy produkce je v Tabulce 33. 

Náklady na pracovní sílu 

Počet produktů Srpen AAL VIZE Čistý zisk ALL Čistý zisk VIZE 

10 000 12 483,33 € 9 566,67 € 2 111,11 € 2 916,67 € 10 372,22 € 

120 000 149 800,00 € 114 800,00 € 25 333,33 € 35 000,00 € 124 466,67 € 

400 000 499 333,33 € 382 666,67 € 84 444,44 € 116 666,67 € 414 888,89 € 

600 000 749 000,00 € 574 000,00 € 126 666,67 € 175 000,00 € 622 333,33 € 

 
Tabulka 33: Čistý zisk z budoucího řešení [zpracování vlastní] 

Pro účely porovnání řešení počítám opět s investicí 120 000 €. Z Tabulky 34 a Obrázku 28 vyplývá, že 

navržené řešení začne být profitabilní již při výrobě 120 000 produktů.  

ROI 

Investice: Investice: 120 000 € 

Počet produktů AAL VIZE 

10 000 -98 % -91 % 

120 000 -71 % 4 % 

400 000 -3 % 246 % 

600 000 46 % 419 % 

 
Tabulka 34: ROI pro budoucí řešení [zpracování vlastní] 

 

Obrázek 28: Profit z budoucího řešení [zpracování vlastní] 
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9 Závěr 

Změny, kterých se podařilo dosáhnout, jsou poměrně signifikantní, výrazně šetří čas a usnadňují 

práci. Zavedením navržených opatření se doba přípravy zakázky snížila o více než polovinu, klesla 

uživatelská náročnost a v neposlední řadě se zvýšila spolehlivost některých procesů.  

Ve fázi sestavení senzoru byl odstraněn proces lepení, který je nyní outsourcován. Toto opatření 

výrazně šetří čas a výsledek vypadá vzhledem ke strojovému provedení velmi dobře. Dále byl 

nahrazen manuální stroj na mechanické letování poloautomatickým ultrasonickým přístrojem, který 

je rychlejší a nehrozí popálení rozžhavenými hroty. 

Kalibrace byla jednoznačným úzkým hrdlem celého procesu kvůli své časové náročnosti 

a nespolehlivosti. Umístěním datamatrix kódů se sériovým číslem přímo na PCB a implementací 

automatického rozpoznání se z procesu odstranila nutnost zadávání sériových čísel manuálně. Tím se 

odstranily chyby způsobené lidským faktorem. Nová kalibrovací platforma výrazně šetří čas 

a nedochází k selhání v průběhu nahrávání firmwaru.  

Za mého působení ve firmě byla vybudována druhá testovací stěna umožňující souběžné testování 

senzorů více pracovníky. To sice nešetří celkový čas nutný na provedení operace, ale zrychluje 

přípravu zakázek. U funkčního testu stále zůstává prostor pro zlepšení. Je potřeba sjednotit grafická 

rozhraní pro jednotlivé typy senzorů, čímž se sníží uživatelská náročnost obsluhy. Dále je možné 

testování poloautomatizovat. 

Příprava k odeslání zahrnuje balení produktu a označení QR kódem. Díky zavedení zásobníků na velké 

objednávky není potřeba vytvářet QR kódy pro každý senzor a balení je podstatně rychlejší. Spuštění 

nových webových stránek zjednodušilo administrativu spojenou s odesíláním objednávek.  

Vytvořením databáze uchovávající údaje o produktech se podařilo vyřešit požadavky spolupracujících 

firem na dohledatelnost komponentů. Firma outsourcovala méně důležité a časově náročné operace 

bez přidané hodnoty, čímž šetří vlastní kapacity. Stále však zůstává prostor pro zlepšení, zejména 

u funkčního testu. 

Tyto změny bohužel nelze aplikovat na všechny produkty. S narůstajícím množstvím produktů 

s odlišným dodavatelským a výrobním řetězcem a zvyšujícími se objemy produkce bude nutné 

uvažovat o radikální změně způsobu výroby. Existují tři možnosti, jak postupovat. První z nich je 

využití pracovníků specializovaných výhradně na výrobu, druhou outsourcing činností a třetí výrazná 

robotizace. 
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Pro zaučení pracovníků specializovaných pouze na výrobu je nutné pečlivě připravit jednoduché 

výrobní manuály. Při stávajícím objemu výroby by bylo vhodné využívat sezónní pracovní sílu, 

případně vytvořit zajímavé stáže zahrnující mimo jiné i výrobu. Vzhledem k poloze firmy v oblasti 

s vysokým platovým standardem je obtížné sehnat manuální pracovní sílu za mzdu odpovídající 

průměru země.  

Další možností je outsourcing většiny výrobních činností bez přidané hodnoty, jako je sestavení, 

balení a odeslání. Při výrobě řádově tisíců produktů měsíčně má smysl uvažovat o outsourcingu 

celého výrobního procesu. U nových produktů je však nejprve nutné vyladit všechny nedostatky 

výroby a teprve poté činnosti outsourcovat, čímž se eliminují případné problémy.   

Třetí možností je výraznější robotizace. Z ekonomického zhodnocení přínosů AAL jasně vyplývá, že 

nemá smysl investovat do takto specializovaného řešení, ani při značném nárůstu výroby, vzhledem 

k nejistému dlouhodobému úspěchu produktu. Bude nutné najít univerzálnější způsob, jak výrobní 

operace robotizovat. Díky tomu dokáže výroba pružně reagovat na nové produkty. I s univerzálnějším 

řešením by však firma měla přistoupit k zúžení portfolia a snaze vyvíjet produkty s podobným 

výrobním řetězcem. Analýza návratnosti investice do možného budoucí řešení ukazuje, že i při 

univerzálním způsobu robotizace je investice stále poměrně vysoká. Je ovšem možné, že se podaří 

nalézt levnější řešení a ekonomická návratnost navíc není jediným kritériem. V určité fázi objemů 

výroby, případně z důvodu nedostatku lidských zdrojů bude robotizace jednoduše nezbytná.  

S dalším rozvojem firmy pravděpodobně dojde ke kombinaci výše zmíněných možností.  
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