
Zborník z IX. konferencie so zahraničnou účasťou 
Bratislava 2009 
 

 193

MODELOVANIE V NÁVRHU, RIADENÍ, VÝKONNOSTI A ZLEPŠENÍ PRODUKČNÝCH SYSTÉMOV 
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MODELLING IN THE PROPOSAL, MANAGEMENT, AND PRODUCTION SYSTEM PERFORMANCE 
ENHANCING  
 

ABSTRAKT 

Predkladaný príspevok sa zameriava na aplikáciu modelovania v návrhu, riadení, výkonnosti 

a zlepšovaní produkčných systémov. Pre pochopenie produkčného systému sú tu charakterizované 

ukazovatele výkonnosti rozdelené do troch oblastí. 

Poukazuje na model produkčného systému v nadväznosti na systém informačný. 
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ABSTRACT 

The article focuses on application of modeling, design, management, efficiency and improving 

production systems. For better understanding of the production system there are characterized 

performance indicators, which are divided into three areas. It refers to the model production system 

in response to an information system. 
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ÚVOD 
 

Základným zmyslom výrobného podniku je zabezpečiť funkčnými, estetickými, bezpečnými 
a kvalitnými produktmi spoločnosť pri minimálnych nákladoch. Túto požiadavku je možné zabezpečiť 
optimálnym využitím práce, technológie, kapitálu, energie, materiálu a informácií.  K dispozícii sú 
zdroje v obmedzenom množstve a úlohou manažmentu je využitie týchto zdrojov tak, aby boli 
splnené ciele podniku ktoré môžu predstavovať napríklad uspokojovanie potrieb zákazníkov, 
maximalizácia zisku, maximalizácia hodnoty firmy, maximalizácia podielov na trhu [1, 2].  

Pri analýze podniku použijeme systémové poňatie, ktoré nám umožní brať súvislosti medzi 
jednotlivými časťami v priestore a čase. Systémový prístup vyžaduje identifikáciu všetkých prvkov 
v závislosti od cieľov. Systémový prístup vyžaduje i kontrolu časovania, čo je rozhodujúce pre 
výkonnosť systému a pre synchronizáciu funkcií. Analýza produkčných systémov prechádza fázami od 
navrhovania cez riadenie až po meranie výkonnosti a zlepšovania produkčných systémov. Pri analýze 
môžeme využiť v celom rade prípadov modelové nástroje. Pomocou modelu je možné vyjadriť 
výkonnosť systému a dosahovanie cieľov.  
 
MODEL PRODUKČNÉHO SYSTÉMU   
 

Základný model produkčného systému  je znázornený na obr.1. Okolie poskytuje tiež spätnú 
väzbu produkčnému systému [3].  

 

Obr. 1 Základný model produkčného systému 
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Vstupy do systému sú zdroje, ktoré potrebuje podnik pre vytvorenie požadovaných výstupov. 
Medzi vstupy patria ľudské zdroje, dopyt zákazníkov, suroviny, materiál, stroje, zariadenia, energia, 
kapitál a pod. Vstupy možno klasifikovať na zdroje, ktoré sa transformujú do výstupu (materiály, 
informácie, zákazníci) a zdroje, ktoré sa netransformujú do výstupov (fixné aktíva, spotrebný 
materiál, ľudské zdroje) [4].  

Výstupy zo systému môžu byť nielen výrobky ale aj služby alebo informácie pre zákazníkov, 
tieto výstupy sa budú súhrnne nazývať produkty. Produkt je výstup, ktorý poskytuje produkčný 
systém. Výrobok je hmotný, je možné ho skladovať a prepravovať. Služby sú nehmotné výstupy, 
nemožno ich skladovať a sú charakteristické priamou účasťou zákazníka v procese.  

Proces je spôsob transformácie vstupov na požadované výstupy. Podľa prevládajúceho typu 
vstupu (materiály, informácie, zákazníci) môžeme rozlišovať základné typy procesu: „továreň“, 
„kancelária“, „obchod“ [5]. 

Produkt a proces sú základné zložky produkčného systému. Produkčný systém má cieľové 
chovanie, smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ciele produkčného systému sú budúce stavy, 
ktoré môžu byť formulované s rôznou formou všeobecností, od všeobecných ako sú napr. 
uspokojovanie potrieb zákazníkov, maximalizácia zisku a pod. až po veľmi konkrétne a merateľné, 
ktoré sa môžu v priebehu času meniť a upresňovať.  

Výkonnosť transformačného procesu v základnom modeli sa často meria finančným 
vyjadrením. Vstupy a transformáciu možno finančne ohodnotiť celkovými nákladmi TC  a výstupy 
možno vyjadriť ako výnosy R . Výkonnosť transformačného procesu je vyjadrená ziskom z . 

Pre posudzovanie úrovne fungovania produkčného systému je potrebné zaviesť ukazovatele 
výkonnosti, ktoré možno rozdeliť do troch oblastí (úspornosť, účinnosť, účelnosť). Vzťah týchto troch 
skupín ukazovateľov k častiam produkčného systému je znázornený na obr.2.  

Úspornosť sa vzťahuje k vstupom a znamená 
dôraz na minimálne náklady, pri získavaní vstupov 
pri rešpektovaní požiadaviek na tieto vstupy ako je 
kvantita, kvalita, načasovanie dodávok, vzťahy 
s dodávateľmi a pod. Minimalizácia nákladov na 
vstupy sa vzťahuje na dosahovanie stanovených 
cieľov [6, 7].  

Účinnosť (schopnosť robiť veci správne) sa 
týka transformačného procesu a opisuje vzťahy 
medzi vstupmi a výstupmi a znamená produkciu 
požadovaného množstva výstupov pri minimálnom 
množstve vstupov. Pri produkcii požadovaného 
množstva výstupov musia byť brané do úvahy aj 
požiadavky na tieto výstupy.  

Účelnosť (schopnosť robiť správne veci) sa vzťahuje na výstupy so zameraním na 
uspokojovanie potrieb zákazníkov. Výstupy by mali odpovedať tomu, čo zákazníci potrebujú a chcú.  

Úlohou manažérov je hospodárne, účinne a účelne transformovať vstupy na výstupy. Všetky 
zložky výkonnosti systému by mali byť vyvážené. Vzťah medzi zložkami cieľ, vstupy a výstupy je 
znázornený na obr.2.  

Produkčný systém poskytuje produkty tzv. vonkajším zákazníkom , ktorí sú mimo hranice 
systému. Systém sa však skladá zo subsystémov ktoré na seba vzájomne pôsobia a vymieňajú si 
medziprodukty a tvoria tak medzi sebou väzby typu dodávateľ- zákazník, ide o tzv. vnútorných 
zákazníkov.  

Proces je jedna zo základných zložiek produkčného systému. Proces sa skladá z prepojených 
operácií, ktoré možno považovať za elementárne transformácie čiastkových vstupov na čiastkové 
výstupy. Každá operácia začína a končí udalosťou, ktorá znamená umiestnenie operácie v reálnom 
čase [8].  

Obr.2 Vzťah medzi zložkami výkonnosti 
systému 
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Procesné riadenie vychádza z faktu, že produkt vzniká v procese transformácie.  
 
MODELOVANIE PROCESOV 
 

Modelovanie procesov podnikania je využívanie modelov a metód pre pochopenie a zmeny 
týchto procesov v spojení s informačnými systémami firiem. Opis interakcie a závislostí medzi 
vlastným produkčným systémom a informačným systémom, zámerom a realizáciou je na obr.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.3 Závislosti medzi produkčným a informačným systémom, ale i zámerom a realizáciou 

 
Pre spracovanie produkcie sa používajú rôzne produkčné zariadenia, ktoré môžeme nazývať 

procesory. V ďalšom poukážeme na problémy rozmiestnenia produkčných zariadení a produkcie na 
nich v priestore a čase tak, aby boli optimalizované požadované kritériá rozmiestnenia. Jedná sa 
hlavne o kritériá nákladového typu a časového typu. Pre určenie typu produkčnej stratégie 
a odpovedajúceho produkčného systému sú základnými ukazovateľmi objem produkcie, vyrobené za 
určitý čas a variantnosť produktov ktoré sú merané počtom rôznych typov produktov produkovaných 
daným systémom.  

 
Pre produkčné systémy platí závislosť: čím nižšia variantnosť produktov tým vyššie objemy 

produkcie v danom čase a naopak.  
Na obr.4 je graficky znázornené umiestnenie typov spracovania produkcie vzhľadom k veľkosti 

objemu produkcie a variantnosti produktov. Týmto typom spracovania produkcie odpovedajú 
i vhodné produkčné systémy.  

 

Obr. 4 Typy spracovania produkcie 

Špecifickým produkčným systémom pre realizáciu jedinečného výstupu je projekt. Odpovedá 
jednorázovej produkcii charakteristickej jedným výstupom a vysokou variantnou produktov. Projekty 
môžu byť vnútorné pre potreby podniku napr. pre zlepšovanie produkčného systému, zavedenie 
nového produktu na trh, reorganizáciu firmy alebo vybudovanie novej firmy. Vonkajšie projekty 
slúžia pre uspokojovanie potrieb zákazníkov napr. stavba objektu, usporiadanie akcie. 
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Procesne orientovaný produkčný systém sa používa pre zákazkovú produkciu ktorá je 
charakteristická nízkymi objemami produkcie a veľkou variabilnou produkciou. Zameriava sa na rôzne 
možnosti transformácie vstupov na rôzne výstupy a umožňuje produkovať značne variabilnú 
produkciu na univerzálnejších zariadeniach. Tento systém je flexibilný, ale tok materiálu je značne 
rozptýlený a sú dlhé nastavovacie doby procesorov.  

 Produktovo orientovaný produkčný systém sa využíva pre hromadnú produkciu a umožňuje 
produkovať rozsiahle objemy produkcie na špecializovaných zariadeniach s menšou možnou 
variantnosť produktov. Každý produkt vyžaduje rovnakú postupnosť operácií. Pracovné operácie 
a zariadenia sú usporiadané do produkčných liniek, ktoré sa používajú napr. pri montáži automobilov 
a pod. 

 Kontinuálny proces  je systémom pre nepretržitú produkciu homogénneho produktu. 
Systémy s kontinuálnym procesom sú vhodné pre automatizáciu, vyžadujú plánovanie a veľké 
investície. Typickým príkladom je chemická produkcia.  

Cieľom analýz produkčného systému je jeho zlepšenie. Produkčné systémy majú celý rad 
prepojených funkcií. Medzi základné funkcie patria návrh výrobkov, plánovanie procesov, výrobnej 
operácie, rozmiestnenie zariadenia a toku materiálov, plánovanie, riadenie výroby atď. 

Pri analýze produkčných systémov prechádzame základnými fázami:  

• Navrhovanie produkčných systémov.  

• Riadenie produkčných systémov.  

• Meranie výkonnosti produkčných systémov.  

• Zlepšovanie výkonnosti produkčných systémov.  
 
Celý proces možno znázorniť nasledujúcou schémou postupných krokov, ktoré sú prepojené 

systémom interných a externých informačných tokov (obr. 5).  

 

Obr.5 Proces ako schéma postupných krokov, prepojených systémom interných a externých 
informačných tokov 
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Tieto fázy sa vzájomne ovplyvňujú a vlastne tvoria nekonečný cyklus. Návrh produkčného 
systému obsahuje návrh produktu a procesu. Fáza riadenia prechádza etapami od agregovaného 
plánovania až po riadenie v reálnom čase. Meranie výkonnosti je fáza porovnávania cieľov 
s konkrétnymi výsledkami. Fáza možnosti zlepšovania výkonnosti vyústi do zmeny návrhu a zmeny 
v riadení produkčného systému atď. 

Z hľadiska riadenia viacstupňových produkčných systémov rozlišuje dva základné typy  [9]: 

• systémy riadené tlakom,  

• systémy riadené ťahom.  
Špecifickým problémom je riadenie dodávateľských reťazcov, ktoré prekračuje hranice 

produkčného systému a berie do úvahy materiálové, finančné, informačné a rozhodovacie väzby 
medzi systémom dodávateľmi a zákazníkmi. V najjednoduchšej podobe má dodávateľský reťazec 
nasledujúcu štruktúru.  

 

Obr. 6 Štruktúra dodávateľského reťazca 

Meranie výkonnosti je prvým predpokladom pre zlepšovanie výkonnosti produkčných 
systémov. Je nutné určiť miery výkonnosti a tie porovnávať so stanovenými normami.  

Vzhľadom k rozdielnym rozhodovacím problémom je zrejmé, že existuje rad meradiel 
výkonnosti produkčných systémov. Tieto meradlá môžeme rozdeliť podľa hľadiska úspornosti, 
účinnosti a účelnosti transformačného procesu. Je nutné porovnávať dosiahnuté miery výkonu s  
výkonnostnými normami ako internými tak aj externými. Interné normy predstavujú výkon podniku 
v uplynulom období a ciele podniku. Externé normy  poukazujú na požiadavky trhu, výkon 
konkurencie a najlepšiu prax (benchmarking).  

Ukazovateľom úspornosti sú náklady na zdroje. Pri získavaní zdrojov je nutné brať do úvahy 
kvantitu, kvalitu, načasovanie a dodávateľa.  

Ukazovateľom účinnosti je väčšinou definovaná produktivita: Produktivita=
výstupy

vstupy
. 

Tá môže porovnávať výstup s jedným typom vstupov, potom ide o čiastkovú produktivitu, 
napr. produktivita práce. Pri celkovej produktivite berieme do úvahy všetky vstupy ktoré sa agregujú 
pomocou peňažného vyjadrenia [10]. 

Cieľom zvyšovania produktivity je zabezpečiť viac výstupov pri menších vstupoch a pri 
presadzovaní tohto cieľa možno postupovať v nasledujúcich krokoch:  

• Stanovenie základu s ktorým sa bude porovnávať budúce zvýšenie.  

• Stanovenie cieľov pre dosiahnutie požadovanej úrovne produktivity.  

• Posúdenie metód pre zvýšenie produktivity (výber zamestnancov, ich zaradenie, zaškolenie, 
zmena pracovnej špecifikácie, systémy odmeňovania, plánovanie agregovanej produkcie 
MPS, MRP, nákupné programy, zariadenia a ich rozmiestnenie, technológie).  

• Výber a implementácia metódy.  

• Meranie výsledkov a prípadná modifikácia.  
Porovnaním mier výkonnosti s výkonnostnými normami je možné zistiť, či a kde je potrebné 

výkon zvýšiť. Pri požiadavke zmeny je nutné zvážiť typ zmeny, ktorá môže byť skoková, alebo môže ísť 
o sústavné zlepšovanie.  

Skoková zmena znamená významné jednorazové zlepšenie výkonu. Tento postup je vhodný 
hlavne keď existuje konkurenčný deficit pri porovnaní výkonu organizácie s výkonom konkurencie. Pri 
realizácii skokovej zmeny bude väčšinou potrebná:  

• nová technológia,  

• nová manažérska koncepcia,  

• nové pracovné metódy.  
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ZÁVER 
 

Nová technológia ponúka veľké skoky pri zvyšovaní výkonu. Súčasný búrlivý rozvoj 
informačných a komunikačných technológií značne prispieva k veľkým skokom zvyšovania výkonu. 
V tejto oblasti produkčných systémov prebieha rýchly rozvoj rôznych typov informačných systémov 
ktoré podstatne zvyšujú výkonnosť. 
 

Príspevok  bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0679/08: 

Integrovaný systém pre inovatívne projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie výroby. 
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