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do problematiky do problematiky 



Logistika

Všechno se zrychluje, zkracuje a zmenšuje, 
zákazníci jsou stále náro čnější, 

konkurence stále tvrdší - a chyt řejší.

Dnes se již standardn ě mluví o „turbulentních trzích“,
hyperkonkurenci, supersonických zm ěnách, …

Chceme-li z ůstat na trhu, tak se s tím musíme 
vyrovnat, musíme se p řizpůsobovat

–>  jde o pjde o p řřeežžitit íí.

VVšše se rychle me se rychle m ěěnníí

Logistika

To, co bylo moderní ješt ě před 
několika lety rychle zastarává, 

co platilo v čera dnes už platit nemusí, 
vymýšlejí se nové a nové metody a 
přístupy k řízení výroby i získávání

zákazníků.

VVšše se rychle me se rychle m ěěnníí
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Změna v prioritách podniku

Logistika

Změna v prioritách podniku
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Změna v prioritách podniku

Logistika

VzVzáájemnjemněě si konkurujsi konkuruj ííccíí podnikovpodnikovéé ccíílele
Změna v prioritách podniku

KPD

NZ VVK

VSD

KPDNZ

VVK

KPD

NZ VVZ

VSDVSD vysokvysokáá spolehlivost dodspolehlivost dodáávekvek
NZNZ nníízkzkéé zzáásobysoby
KPDKPD krkr áátktkéé prprůůbběžěžnnéé doby doby 
VVKVVK vysokvysokéé vytvytíížženeníí kapacitkapacit
VVZVVZ vysokvysokéé vyuvyužžitit íí vvššech zdrojech zdrojůů

obdobobdobíí ppřřevaevažžujuj ííccíí
poptpoptáávkyvky

obdobobdobíí ppřřevaevažžujuj ííccíí
nabnabíídkydky

obdobobdobíí
hyperkonkurencehyperkonkurence

VSD

VSD
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Efektivního provozu podniku již nelze 

dosáhnout “lokální” optimalizací, na 

celý systém je třeba nahlížet 

komplexně (globálně) a hledat 

“optimum” systému jako celku.

Logistika

Lok 1min. + Lok 2min. + … Lok nmin.

Globoptim.

=/
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Zásoba

Oblast „optimálního“ využití systému ???
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Výkon systému
Průběžná doba výroby
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Plnění termínů

KomplexnKomplexn íí pohled na výrobnpohled na výrobn íí procesyprocesy

Logistika

OrganizaceOrganizace
(metody, postupy)(metody, postupy)

PracovnPracovn íícici

Technika/technologieTechnika/technologie
(stroje, IT)(stroje, IT)

KomplexnKomplexn íí pohled na výrobnpohled na výrobn íí procesyprocesy
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Již nestačí pouze modernizovat strojní a přístrojové vybavení
či zavádět moderní přístupy k řízení výroby. 

Bez vysoce kvalifikovaných procesn ě orientovaných 
pracovník ů zůstáváme stále pouze „na půli cesty“. To však 

platí i obráceně. Bez konkurenceschopné techniky, 
moderních technologií a dob ře organizovaných proces ů

má i nejlépe organizovaný kolektiv v silné konkurenci malé
vyhlídky na úspěch. 

Na trhu práce dlouhodobě uspějí agilní podniky, 
které mají nejenom moderní vybavení , 

ale ovládají moderní metody organizace práce
a využívají potenciálu svých pracovník ů. 

Logistika

ModernModerníí principy principy řříízenzeníí

podnikupodniku
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Štíhlý podnik

Fraktálový podnik

Digitální podnik

Holonický podnik

TQM

Agilní podnikModulární podnik

Bionický podnik

Logistika

Každý podnik je svým zp ůsobem „unikát“ (prostředí
podnikání, velikost podniku, výrobní program, struktura a 

kvalifikace pracovníků, ...). 

Nelze proto jednoznačně říci, že některá filozofie/metoda je 
právě ta „nejlepší“ a použitelná v “každém případě, pro každý 

podnik“.

V praxi se tedy musí jednat o kombinaci a prolínání
jednotlivých princip ů a metod s p řihlédnutím ke 

specifikám konkrétního podniku . 

Přitom se nesmí „tvrdošíjně lpět“ na jedné jediné strategii (byť
i osvědčené) a stále se dívat do budoucna a vytvářet pružné, 

agilní podnikové jednotky, které se dokáží vyrovnat se 
změnami, které přináší dnešní „turbulentní“ prostředí

(odstranit si klapky z očí a dívat se i kolem sebe). 
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ModernModerníí principy principy řříízenzeníí podniku podniku -- 1:1:

• štíhlá, horizontální struktura, 

• výrobkové, buňkové uspořádání výroby,

• řízení tahem,

• týmová práce (víceprofesní týmy),

• okamžité odstraňování všech forem plýtvání,

• jakost se vyrábí - nekontroluje,

Logistika

Zatmění slunce

Instrukce ředitele nám ěstkovi : 
Zítra v 9 hodin je zatmění slunce, tedy něco co se každý den nevidí. Ať

pracovníci nastoupí v pracovním oděvu na nádvoří. Při pozorování tohoto jevu 
podám sám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět, v tom případě

půjdeme do jídelny. 
Instrukce nám ěstka vedoucímu odboru : 

Na pokyn ředitele bude ve středu v poledne zatmění slunce. Bude-li pršet, 
nebude to možná na nádvoří v pracovním oděvu vidět. V tom případě se 

provede zatmění slunce v jídelně, tedy něco co se každý den nevidí. 
Vedoucí odboru vedoucím odd ělení : 

Na pokyn ředitele dojde ve středu v poledne v pracovním oděvu ke zmizení
slunce. Ředitel dá pokyn k tomu, má-li pršet, což se každý den nevidí. 

Vedoucí odd ělení skupiná řům: 
Bude-li ve středu v jídelně pršet, tedy něco co se každý den nevidí, zmizí v 

poledne náš ředitel v pracovním oděvu. 
Skupiná ř pracovník ům: 

Ve středu v poledne zmizí náš ředitel. Škoda, že se to nedá vidět každý den. 
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(zdroj: Debnár)

Technologické uspořádání výroby

Logistika

(zdroj: Debnár)

Předmětné uspořádání výroby
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(zdroj: Debnár)

Buňkové uspořádání výroby

Logistika

Saint Exupery:

„Jestli chceš postavit loď, nemusíš
shánět chlapy, aby připravili dřevo, 

nástroje a rozdělit jim práci.

Stačí, jestliže v nich vzbudíš touhu 
po nekonečném moři“

[KOŠ-93].
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Eliminujme vEliminujme všše, co bre, co bráánníí plynulplynuléému mu 

prprůůchodu zakchodu zakáázky zky 

(d(děělat sprlat spráávnvnéé vvěěci sprci spráávným zpvným způůsobem).sobem).

VyuVyužžíívejme myvejme myššlenky lenky ššttííhlhléé výrobyvýroby

Logistika

Zakázka musí podnikem „protéct“.

Čím komplikovan ější proces – tím déle trvá její zhotovení a více 
náklad ů se musí vynaložit na její „prote čení“.

ČČíím je proces jednodum je proces jednodu ššíšší , t, t íím jem je snazsnaz šíší ppřřííprava, prava, řříízenzeníí i i 
kontrola zakkontrola zak áázkyzky
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Efekt snížením výrobních časů o ca. 50 % ???

čas
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Efekt snížením manipulace/skladování o ca. 50 %  ???

čas
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Efekt slou čením operací ???

4

ZamZaměřěřme se na me se na ččinnosti pinnosti p řřidid áávajvaj ííccíí hodnotuhodnotu
Co pro to musCo pro to mus íím udm ud ěělat ?lat ?

Je to skuteJe to skute ččnněě tak, nebo se tak, nebo se 
mnmněě projevprojev íí daldal šíší vlivy a vlivy a 

zzáávislosti ?vislosti ?

Jak se mn ě projeví zkrácení výrobních 
časů na čekání na další výrobu ?
Usnadní mn ě to řízení výroby ?

schematicky

schematicky schematicky
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Druhy plýtvDruhy plýtv áánníí::

• nadvýroba, 
• vysoké zásoby,
• zbytečná přeprava,
• nesprávné výrobní postupy,
• zbytečné činnosti,
• poruchy, 
• čekání.

• špatné využití tvůrčího potenciálu pracovníků,
• špatné využití ostatních podnikových zdrojů, 

např. budov, energií.

Logistika

ModernModerníí principy principy řříízenzeníí podniku podniku -- 2:2:

• paralelní/integrovaný vývoj, 

• rychlé prototypování (Rapid prototyping),

• důsledné zavádění CAx systémů,

• neustálé sledování a přizpůsobování se trendům,

• silný důraz na inovaci výrobků i procesů.
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SimultSimultáánnnníí ininžženýrstvenýrstvíí -- 1:1:

Logistika

Koncept Vývoj Příprava Výroba Kontrola Odbyt
výroby

75 % vzniku chyb 80 % odhalení

chyb
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vznik chyby odhalení chyby

Možnost vzniku a odhalení chyb

(zdroj: Westkämper)



Logistika

SimultSimultáánnnníí ininžženýrstvenýrstvíí -- 2:2:

Logistika

Konstrukce
výrobních strojů

Software pro konstrukci, modelování
a Reverse Engineering
Autocad 2000 / Mechanical Desktop 4

Catia V5

ProEngineer 2001/2003 + Promechanica

Modelování hydraulických prvk ů a systém ů Automatizace
Konstrukce výrobních stroj ů Modelování servosystém ů

ModelovModelov áánníí a simulace a simulace -- 11
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Programování CNC strojů
Moderní zp ůsob programování CNC stroj ů

Software AlphaCAM 2002

Ukázka práce 
našich student ů

3D Digitalizace                      Programování CNC  stroj ů
Rapid Prototyping                Systémy CAD/CAM

ModelovModelov áánníí a simulace a simulace -- 22

Logistika

Witness

Virtuální realita

Počítačová simulace
podnikových procesů

Rozvrhování výroby

Počítačová simulace        Logistika
Virtuální realita                  Projektování výroby

Průmyslové inženýrství

ModelovModelov áánníí a simulace a simulace -- 33
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Rapid Prototyping
Stroj Prodigy 

Zařízení pro rychlou výrobu pevných 
funk čních ABS model ů metodou
Fused Deposition Modeling. 

Ukázky vyrobených díl ů:

Software Insight pro zpracování dat

3D Digitalizace                      Programování CNC  stroj ů
Rapid Prototyping                Systémy CAD/CAM

Logistika

„Rozumná“ automatizace - 1:

Důsledně neznamená „za každou cenu“

Zjednodušovat  

Optimalizovat

Automatizovat
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„Rozumná“ automatizace - 2:

Výchozí stav

Logistika

„Rozumná“ automatizace - 3:

Řízení
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Zjednodušení – zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu

„Rozumná“ automatizace - 4:

Logistika

K zamyK zamyššlenleníí
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ÚÚloha loha -- aanalyzujte následující příklad: 

(zdroj Ko(zdroj Koššturiak/Gregor)turiak/Gregor)

Logistika

ÚÚloha loha -- momožžnnéé řřeeššeneníí (zdroj Ko(zdroj Koššturiak/Gregor)turiak/Gregor)
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