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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce se zabývá ešením podnikové krize ve vybrané firm  s d razem na role 

jednotlivých manažer . ůutor zde analyzuje konkrétní ešení krize z jednotlivých 

manažerských rolí a hledá východiska a doporučení pro lepší zvládání t chto krizových 

situací do budoucna. 

Teoretická část se zabývá specifikací manažera a jeho možných rolí v krizovém ízení. 

Dále vymezením jednotlivých krizí, jejich p íčin a možnosti ešení. 

V praktické části je p edstavena konkrétní firma a je analyzován pr b h a ešení krizové 

situace jednotlivými manažery s d razem na jejich role.  

 

Klíčová slova: Manažer, role manažera, krize, krizové ízení, analýza krize. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the solution of the crisis in a selected business enterprise 

with emphasis on the role of individual managers. The author analyzes the crisis of 

individual management roles and seeks solutions and lessons learned for better managing 

these crises in the future. 

The theoretical part deals with the specification of a manager and his possible role in a 

crisis management, further with the definition of individual crises, their causes and possible 

solutions. 

In the practical part a particular company is introduced and there is analyzed the course and 

the solution of the crisis by individual managers, with the emphasis on their roles. 

 

 

Keywords: Manager, manager's role, crisis, crisis management, crisis analysis. 



 

 

Rád bych pod koval zejména vedoucímu své bakalá ské práce Ing. Pavlu Tarabovi, Ph.D., 

za cenné profesionální rady, trp livost a čas, p ipomínky a metodické vedení, které mi 

dopomohlo k realizování této práce. 

Dále bych rád pod koval všem rodinným blízkým a p ítelkyni za projevenou podporu. 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

I TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................. 10 

1 CHARAKTERISTIKA MANAŽERů ů JEHO ÚLOHů V ORGANIZACI ..... 11 

1.1 CHůRůKTERISTIKů MůNůŽERA ............................................................................ 11 

1.2 TYPY MůNůŽER  V ORGůNIZACI .......................................................................... 13 

1.2.1 Manaže i první linie ..................................................................................... 13 

1.2.2 St ední manaže i ........................................................................................... 14 

1.2.3 Vrcholoví manaže i ...................................................................................... 14 

2 ROLE MůNůŽERů ................................................................................................ 16 

2.1 INTERPERSONÁLNÍ ROLE ....................................................................................... 16 

2.1.1 P edstavitel organizace ................................................................................. 16 

2.1.2 Vedoucí Ěv dceě organizace ......................................................................... 16 

2.1.3 Spojovací článek .......................................................................................... 17 

2.2 INFORMůČNÍ ROLE ................................................................................................ 17 

2.2.1 P íjemce informací Ěpozorovatelě ................................................................. 17 

2.2.2 Ši itel informací ........................................................................................... 17 

2.2.3 Mluvčí organizace ........................................................................................ 17 

2.3 ROZHODOVůCÍ ROLE ............................................................................................ 18 

2.3.1 Podnikatelská ............................................................................................... 18 

2.3.2 ešení problém  ........................................................................................... 18 

2.3.3 ůlokace zdroj  ............................................................................................. 18 

2.3.4 Vyjednavač ................................................................................................... 18 

3 KRIZOVÝ MůNůŽER ........................................................................................... 19 

3.1 ROLE MůNůŽERů V KRIZOVÉM ÍZENÍ .................................................................. 19 

3.1.1 Krizový manažer podniku ............................................................................ 19 

3.1.2 Správce konkurzní podstaty ......................................................................... 20 

3.2 SOUHRN POŽůDůVK  Nů KRIZOVÉHO MůNůŽERů ................................................ 20 

3.3 ROLE MůNůŽERů P I KRIZOVÉM ÍZENÍ ............................................................... 21 

4 KRIZE ....................................................................................................................... 25 

4.1 DRUHY (TYPY) KRIZE ........................................................................................... 25 

4.2 P ÍČINY KRIZE ...................................................................................................... 26 

4.2.1 Vn jší p íčiny ............................................................................................... 26 

4.2.2 Vnit ní p íčiny krize ..................................................................................... 26 

4.3 FÁZE KRIZE ........................................................................................................... 28 

4.3.1 Krize strategie, krize potencionální .............................................................. 28 

4.3.2 Krize výsledku, krize latentní ....................................................................... 28 

4.3.3 Krize likvidity, krize akutní ......................................................................... 29 

4.3.4 Stádium vy ešené krize ................................................................................ 29 

5 INTERWIEV ............................................................................................................ 30 



 

 

5.1 DRUHY INTERVIEW ............................................................................................... 30 

5.1.1 Strukturované interview ............................................................................... 30 

5.1.2 Nestrukturované interwiev ........................................................................... 30 

5.1.3 Semi-strukturované interview ...................................................................... 30 

II PRůKTICKÁ ČÁST ................................................................................................ 31 

6 CHARAKTERISTIKA VYBRůNÉ FIRMY ......................................................... 32 

6.1 VIZE VYBRůNÉ SPOLEČNOSTI ............................................................................... 32 

7 DEFINOVÁNÍ VYBRůNÉ KRIZOVÉ SITUůCE ............................................... 34 

7.1 VYBRůNÁ KRIZE ................................................................................................... 34 

7.2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ KRIZE ..................................................................... 34 

7.3 METODIKA ........................................................................................................... 34 

7.4 VÝZKUMNÉ OTÁZKY ............................................................................................. 35 

7.5 POŽůDůVEK OBCHODNÍHO PůRTNERů Nů OBCHODNÍ ODD LENÍ .......................... 35 

8 INTERWIEV Nů ÚROVNI OBCHODNÍHO ODD LENÍ ................................ 37 

8.1 HLůVNÍ ůRGUMENTY SM OVANÉ K ZÁKůZNÍKOVI ............................................. 37 

8.2 P IJůTÁ OPůT ENÍ ............................................................................................... 38 

8.3 INTERWIEV S OBCHODNÍM REFERENTEM ............................................................... 39 

9 INTERVIEW Nů ÚROVNI VÝROBNÍHO ODD LENÍ .................................... 41 

9.1 ROLE SENIOR EDITELE PRO VÝROBU ů SCM ....................................................... 41 

9.2 POPIS PROCESU EŠENÍ KONKRÉTNÍ KRIZE Nů ÚROVNI MůNůŽER  VÝROBY ......... 42 

9.2.1 První stupeň rozhodnutí ............................................................................... 43 

9.2.2 Zm nové ízení ............................................................................................. 43 

9.2.3 Informační systém ........................................................................................ 44 

9.2.4 Použitý informační systém ........................................................................... 44 

9.2.5 Konkurenční výhoda .................................................................................... 45 

9.3 INTERWIEV S SENIOR EDITELEM PRO VÝROBU ů SCM ......................................... 46 

9.4 ANůLÝZů INTERVIEW JEDNOTLIVÝCH MůNůŽER  NIŽŠÍCH ÚROVNÍ VÝROBY ....... 47 

10 ZÁV RY VYPLÝVůJÍCÍ Z ůNůLÝZY EŠENÍ VYBRůNÉ KRIZOVÉ 
SITUACE .................................................................................................................. 48 

10.1 DOPORUČENÍ VYBRůNÉ ORGANIZACI ................................................................... 50 

ZÁV R ............................................................................................................................... 51 

SEZNůM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 52 

SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK ..................................................... 54 

SEZNůM OBRÁZK  ....................................................................................................... 55 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 9 

 

ÚVOD 

Téma této bakalá ské práce jsem si zvolil p edevším z d vodu mých pracovních zkušeností 

a zároveň jsem hledal téma, které m  obohatí o nové informace a zkušenosti. 

Slovo krize je používáno v posledních letech s naprostou hojností, až mám pocit, že ve 

společnosti zako enilo a lidé ho užívají, jak v osobním, tak i pracovním život . Krize je 

velmi široký pojem a každý ho m že chápat jinak a vyložit si ho podle svého. Já osobn  se 

s tímto pojmem setkávám velmi často v pracovním život  a je pro m  vždy výzvou. Pojem 

krize není jen slovem, ale vyjad uje určitý d j, nerovnováhu, kterou je pot ebné usm rnit, 

p ekonat a vyrovnat se s ní. Tohoto pojmu je užito v samotném názvu této bakalá ské 

práce, ale je blíže specifikovaný a taktéž se stal pro m  výzvou, abych tuto bakalá skou 

práci zpracoval sv domit  a nabyl nových zkušeností. 

K napln ní tématu „Role manažera p i ešení podnikové krize v obchodní firm “ jsem si 

vybral společnost v tšího charakteru, abych dosáhl kvalitn jšího napln ní obsahu. ůč 

zadání hovo í o společnosti obchodní, vybraný podnik je zároveň i firmou výrobní, což ale 

považuji spíše za výhodu, jelikož vybranou podnikovou krizi eší manaže i r zných úrovní 

a ze svých jednotlivých rolí. Dává nám to možnost jejich jednotlivé role a ešení 

analyzovat, porovnat, zjistit, jak se vzájemn  prolínají, jak tuto krizovou situaci vy ešili a 

pokusit se navrhnout doporučení k lepšímu zvládnutí vybrané krize jednotlivými manažery. 

Cílem praktické části mé bakalá ské práce je zpracování konkrétní krizové situace ve 

vybrané firm . Tuto situaci budu zpracovávat a zkoumat z pohledu jednotlivých rolí 

manažer , kte í se na ešení této situace podílí. Objasním jejich jednotlivé úkoly a role, 

které v dané situaci zastávají a budu je analyzovat. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA MůNůŽERů ů JEHO ÚLOHů V 

ORGANIZACI 

V dnešní dob  není lehkým úkolem charakterizovat manažera. Je spousta pouček a 

charakteristik, které manažera definují. 

1.1 Charakteristika manažera 

Být manažerem znamená vykonávat profesi. Manažer je zodpov dná osoba, která 

zodpovídá za dosažení vytyčených cíl  v organizaci. K dosažení cíl  využívá sv ený 

kolektiv spolupracovník  a jednotlivé zdroje, které mu byly poskytnuty. Úlohou manažera 

je vyhledat, obklopit se odborníky, využití p íležitostí a zdroj  k dosažení vytyčených cíl , 

p ičemž rozhodujícími faktory, které ovlivňují úsp ch či neúsp ch manažera je, jakým 

zp sobem využije sv ený lidský potenciál. [1] 

Po p ečtení a nastudování r zných pohled  bych manažera charakterizoval jako osobu, 

která p edpovídá, plánuje, definuje cíl, organizuje, ídí, obstarává a p id luje zdroje, 

koordinuje, vede lidi, radí, motivuje, vzd lává, kontroluje svou a práci ostatních.  

Manažer by m l být fyzicky, psychicky a odborn  na velmi dobré úrovni. M l by um t 

jednat jak s pod ízenými tak s autoritami, mít nadhled a požadované vzd lání. Neustálé 

sebevzd lávání je taktéž d ležité. Dobrý manažer by m l stále načerpávat nové informace a 

byt o krok p ed ostatními. Ty nejd ležit jší problémy a situace, rozhodovat a ídit sám. Je 

to pracovník, kterému je sv ena pravomoc a ze své funkce je schopný rozhodnout. 

Manažer by m l p i svém vystupování zaujmout. Jeho vystupování by m lo být obsahov  i 

formáln  vyvážené. M l by mít schopnost, být takovým reproduktorem, aby byl naslouchán 

a hlavn  pochopen. Dnešní požadavky na manažery jsou mnohem v tší, jak tomu bylo 

v minulosti. Dnešní manažer má výkonnost, tlak na výsledek, který vede k prosperit  

podniku a organizace. Rychlá reakce na složitost dnešních problém  je samoz ejmostí. 

[1,2,3] 

Manažer se obklopuje a pracuje s lidmi. Lidé jsou nejd ležit jším zdrojem manažera. 

Vytvá í zam stnaneckou strukturu a hierarchii. Na pln ní svých úkol  využívá hlavn  sv j 

vliv na ostatní, pomocí n hož s lidmi komunikuje a práv  nejv tší objem činnosti manažera 

je komunikace ve všech podobách a na všech úrovních. Manažer vytvá í cíle, čeho 
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dosáhnout a plány Ěpostupyě jak toho dosáhnout. Manažer volí a určuje cíl. Cíl musí um t 

obhájit, získat podporu a hlavn  ho za pomocí podpory realizovat. [4] 

Charakteristice manažera a jeho vlastnostem, jsem se v noval v p edchozím textu, ale 

v praxi nenajdeme nikdy 100% ideál. Samoz ejm  naše snaha by se m la ubírat práv  

k tomuto pomyslnému vrcholu a maximu. Každý manažer jednou začínal, prošel určitým 

vývojem, m nil své názory, postoje a rozvíjel se. Jsou samoz ejm  i tací, kte í v tšinu 

charakteristik splňují. Ovšem všichni jsme neustále na pomyslné cest  k vrcholu.  

Manažer v praxi by m l být hlavn  osobností, mít odborné a lidské kvality a ten správný 

postoj ke své práci. Tuto práci nem že vykonávat každý. N kdo m že být kvalitním a 

uznávaným odborníkem, ale pokud neumí vést lidi, komunikovat s nimi a p edávat svou 

odbornost, nem že být dobrým manažerem. [5] 

 Osobnostní p edpoklady – dobrý manažer je vyvážená osobnost s ideálním 

pom rem sebed v ry a sebereflexe. D v ra v jeho schopnosti, lidskost, postoje, 

hodnoty a rozhodnutí je základním p edpokladem k tomu, aby byl respektován a 

mohl vést lidi. Lidé musí v d t, co mohou očekávat. 

 Schopnosti – manažer se neustále rozvíjí. Jeho schopnosti učit se a hlavn  své 

znalosti p edávat na druhé. M l by neustále školit sebe i ostatní. Stimulovat, 

motivovat, ovlivňovat a podporovat tým a jeho spolupráci.  

 Znalosti – jednou ze zásad správného manažera je v d t, že je neustálou pot ebou 

se učit a to nejen sebe, ale i ostatní. Vytvá et vn  organizací takové prost edí, které 

umožňuje všechny vzd lávat a to bez ohledu na v k a na které pozici se jednotliví 

pracovníci nachází. Vytvá et takové prost edí a pov domí v organizaci, aby 

vst ebávání nových poznatk , v domostí a zkušeností se stalo automatickou 

pot ebou všech. Manažer je koučem, p edává on sám své v domosti a zkušenosti na 

druhé a učí lidi zp tné vazb , aby i nezdar a následné vylepšení a inovace byly mezi 

jednotlivými zam stnanci automaticky p edávány i na t ch nejnižších úrovních. 

Kolegové by se m li učit od sebe navzájem. [5] 

 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 13 

 

1.2 Typy manažer  v organizaci 

Manažery m žeme za adit do t í skupin: 

 manaže i první linie, 

 st ední manažery, 

 vrcholové manažery. 

Samoz ejm  toto d lení není univerzální a ne všechny organizace se ídí dle psaných 

standard . Každá organizace si m že vytvá et svou vlastní strukturu a hierarchii podle 

velikosti a jednotlivých struktur firem. 

Velké organizace se mohou d lit na více jednotek a celk . Mohou fungovat na sob  

nezávisle a zodpovídat sami za sebe.  

St ední firmy mohou vynechávat st ední management a vrcholoví manaže i ídí rovnou 

ádové pracovníky.  

M že se samoz ejm  lišit i pom r počt  manažer  na jednotlivých úrovních. N kde mohou 

p evažovat počty top manažer  nad st ední úrovní, ale také naopak. Další možností jsou 

počty vyrovnané, anebo blížící se sob . [6] 

1.2.1 Manaže i první linie  

Tito manaže i pracují na prvních manažerských pozicích Ězákladních stupních ízeníě, kde 

jejich úkolem je ídit ádové pracovníky v d lnických, administrativních, dopravních a 

jiných profesích. Jsou to nap íklad mist i ve výrob , vedoucí sm n, mist i ve stavebním 

pr myslu, hlavní účetní, hlavní zdravotní sestry a jiní pracovníci z nižšího managementu. 

[6] 

Manažer první linie by nem l být jen osobou, která rozd luje úkoly, ale m la by to být 

osoba, která hájí zájmy svých pod ízených. Spousta manažer  první linie vzešla ze 

schopných ádových pracovník . A tudíž jsou ti nejpovolan jší vést ádové pracovníky, 

jelikož mají zažitou i druhou stranu bariéry.  

Nároky a požadavky kladené na manažery prvních linií jsou v podstat  stejné, a  se jedná o 

mistra, p edáka, anebo vedoucího týmu apod. Samoz ejm  tyto požadavky se dají 

implementovat i na st ední a top manažery. [7]   
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Souhrn nárok  a požadavk  na manažery prvních linií:  

 plánování provozních úkol , 

 realizace Ěimplementaceě provozních úkol , 

 organizace a koordinace jednotlivých činností, 

 práce s lidmi – komunikace sv ených úkol , motivace a ovlivn ní pracovních 

výkon , musí um t radit Ěsám musí být odborníkemě, ešení administrativních 

požadavk  pod ízených Ědovolená, nemoc apod.), 

 kontrola úkol , kontrola provedené práce, kontrola provád né práce, 

 hodnocení pracovník , m l by být psychologem a používat jako nástroj motivaci 

pochvalou, 

 ešení vzniklých problém , 

 bezpečnost práce a ochrana zdraví p i práci, 

 hlídat spot eby materiálu ve výrob  a zamezovat všeobecnému plýtvání, a  už je to 

samotný materiál, anebo energie, 

 musí neustále hledat prostor k zlepšování. [7] 

1.2.2 St ední manaže i 

Jsou to manaže i v pomyslném st edu mezi top manažery a manažery první linie. Jejich 

úkolem je ídit manažery první linie, anebo ádové pracovníky. Na manažery první linie 

delegovat a aplikovat dle plánování vrcholového managementu vytyčené cíle a dohlížet na 

jejich pln ní. Nejv tší podíl jejich činnosti je získávání a p edávání informací. St ední 

manaže i jsou obchodní editelé, editelé divizí, vedoucí sklad , technický editelé, vedoucí 

nákup , vedoucí personalistiky, vedoucí prodeje a podobn . [6] 

1.2.3 Vrcholoví manaže i 

Top manaže i jsou úzká skupina lidí tém  na vrcholu, anebo na vrcholu organizací a 

podnik . Jejich úkolem je určovat sm r a cíle, kterými se organizace ubírá, anebo ubírat 

bude. Formují dlouhodobé strategie organizace. Vytvá í jednotlivé strategie a plány. Jsou 
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zodpov dní za celkový chod organizace a rozhodují o tom, jak organizace bude fungovat, 

jakou bude mít strukturu. [6] 
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2 ROLE MůNůŽERů 

Náplní práce manažera je spousta r znorodých činností, p i kterých zastává r zné role, 

které úzce souvisí s náplní jeho práce a pozicemi. Manažerské role se navzájem p ekrývají 

a splývají, ovšem n které činnosti jsou naprosto od sebe odlišné. Každá z rolí manažera, 

které zastává, má sv j dosah a omezené pole p sobnosti ve kterém operuje. M že se stát a 

stává se velmi b žn , že dochází ke konflikt m jednotlivých rolí, se kterými se manažer 

ztotožňuje. V tomto okamžiku musí manažer aplikovat všechny své specifické znalosti, 

dovednosti a um t správn  rozhodnout s ohledem na prosp ch celé organizace (zvolit cestu 

menšího zlaě. Nap íklad konflikty v oblasti odm ňování v porovnání s náklady, když 

jednomu odd lení p idá, druhému musí odebrat. [8]                   

Pozorování a následné hodnocení práce vedoucích pracovník , p ivedlo jednotlivé 

p edstavitele k záv ru, že činnost manažer  jde charakterizovat deseti body a rozd lit je do 

t í skupin. 

2.1 Interpersonální role  

Jsou chápány jako komplexní mezilidské a sociální vztahy, v nichž se manažer pohybuje 

vn  firmy, ale i na ve ejnosti. Mezilidské vztahy a interpersonální role jsou klíčové pro 

všechny úrovn  ízení, jak pro manažery první linie, druhé linie, tak i pro vrcholové 

manažery. Mezilidské vztahy odráží manažerovo postavení i jeho autoritu. [9] 

2.1.1 P edstavitel organizace  

Tato role je chápána jako klíčová a spojuje se p evážn  s top manažery, jelikož p edstavují 

symbol organizace, který má za úkol plnit celou adu povinností. Hlavní činností je 

prezentace organizace navenek, účastnit se společenských akcí, setkávat se s p edstaviteli 

zájmových a klíčových skupin, komunikovat s klíčovými zákazníky a p edstaviteli 

významných organizací a institucí. Komunikace a setkávání se zástupci státní správy, 

samosprávy. [9] 

2.1.2 Vedoucí Ěv dceě organizace 

Tuto roli manažer plní z titulu svého postavení ve firm . Je odpov dný za chod podniku a 

veškeré činnosti, povinnosti a úkoly, které ho zabezpečují. Pro roli vedoucího je klíčové 
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nejen charisma manažera, ale také schopnost strategického rozhodování, integrace pot eb a 

cíl  všech částí organizace. [9] 

2.1.3 Spojovací článek 

Koordinuje činnosti jako je jednání s klíčovými zákazníky, bankami, dodavateli a jinými 

d ležitými skupinami z blízkého, ale i vzdáleného okolí podniku. Tato pozice je založena 

na tvorb  dlouhodobých a d v rných vztazích. [9] 

2.2 Informační role 

Tyto role jsou spojené s informacemi a daty. Zabezpečuje jejich sb r, analýzu, p íjem i 

odesílání. Tvorbu informačních sítí a sítí nezbytných kontakt . [9] 

2.2.1 P íjemce informací Ěpozorovatelě 

Okolní prost edí, v n mž firma p sobí, je veškerým zdrojem informací, které je nutné 

neustále vyhledávat, shromažďovat, vst ebávat, zkoumat, analyzovat a t ídit. Vn jší 

prost edí slouží jako neustálá p íležitost, ale také hrozba. Tudíž manažer není jenom 

zodpov dný za p íjem informací, ale také za vyhledání nových p íležitostí k rozvoji firmy a 

odhalování možných hrozeb, které v okolním prost edí firmy číhají a mohly by ohrožovat, 

narušovat harmonický chod. [9] 

2.2.2 Ši itel informací 

V této roli manažer funguje navenek, ale i uvnit  organizace jako ši itel nashromážd ných a 

analyzovaných informací, které dál p edává svým nad ízeným i pod ízeným. Tato role má 

klíčový význam pro tvorbu vztah  na všech úrovních vn  firmy, ale i mimo organizaci, kdy 

buduje vztah se svými partnery. [9] 

2.2.3 Mluvčí organizace 

Mluvčí je rolí, kdy je firma prezentována p evážn  vn jšímu okolí formou základních 

informací. Tuto roli vykonává i vn  firmy, kdy zejména p edává, sd luje informace a fakta 

jednotlivým odd lením, anebo prezentuje firm  jako celku p i r zných akcích a 

p íležitostech. Mluvčí organizace vystupuje jako zástupce a prezentuje firmu uvnit  i 

navenek jako celek. [9] 
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2.3 Rozhodovací role 

Manažer na základ  zdroj  informací a autority vyplývající z jeho funkce, tvo í strategické 

organizační rozhodnutí. [2] 

2.3.1 Podnikatelská 

V této roli se manažer zam uje p edevším na zm ny. Vyhledává nové perspektivní 

aktivity. Zavádí a aplikuje nové metody. Vyhledává a využívá nových p íležitostí. Stávající 

stav se snaží posunout kup edu. Zavádí nové produkty na trh, m ní technologie, anebo 

vylepšuje stávající. Podnikání je činnost, která nejvíce p ispívá k rozvoji organizace a 

udržení postavení na trhu. D ležitou funkcí a úkolem je d sledn  zvážit podnikatelská 

rizika a posoudit jejich budoucí úsp ch a ziskovost. [2] 

2.3.2 ešení problém  

Manažer v pr b hu své činnosti p i pln ní plánu, anebo vytyčených cíl  p ekonává 

neustále p ekážky a bariéry, které ohrožují jejich dosažení. Musí neustále reagovat na nové 

skutečnosti, čelit nežádoucím d j m, tlak m a kritickým situacím zvenčí, anebo uvnit  

organizace. [2] 

2.3.3 ůlokace zdroj  

Manažer musí dbát, aby rozd lení všech zdroj  Ělidé, čas, za ízení, finance, moc apod.ě 

bylo odpovídající pot ebám organice. Citliv  posuzuje, kde jsou priority. Usiluje o 

optimální nasazení a maximální využití zdroj , které p id luje jednotlivým útvar m, a na 

základ  informací, které získal jako provozovatel, pružn  zdroje p erozd luje. Prosazuje 

sv j nadhled p i diskusi s jednotlivými pod ízenými, kte í se z pochopitelných d vod  

dožadují maximálního p ísunu zdroj  pro své útvary. [2] 

2.3.4 Vyjednavač 

Tuto roli bude manažer zastávat na všech úrovních v organizaci. Typy jednání nebudou mít 

stejný charakter, jelikož jeho obsah je jiný p i jednání s pod ízeným, nad ízeným, kolegou, 

obchodním partnerem, státní správou, jinou organizací apod. Základním rysem a 

podmínkou této role jsou pravomoc hospoda it a nakládat se zdroji. Čím vyšší funkci v 

organizaci manaže i zastávají, tím více svého času budou v novat vyjednávání. [2] 
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3 KRIZOVÝ MůNůŽER 

Jelikož tato bakalá ská práce se zam uje na role manažera v krizovém ízení, je nutné 

objasnit rozdíly, zvláštnosti a charakteristiky manažera práv  v této oblasti. 

3.1 Role manažera v krizovém ízení 

Manažer v krizovém ízení m že zastávat dv  základní pracovní pozice. 

 Krizový manažer podniku 

 Správce konkurzní podstaty 

3.1.1 Krizový manažer podniku 

Druhou pracovní pozicí vyplývající z jeho činnosti jsou konzultace a poradenství r zné 

úrovn . Krizový manažer je p evážn  odborníkem na zvládání krizí r zného charakteru a 

m že p sobit jako nezávislý odborník v komerční sfé e, být zam stnancem podniku, být 

členem komisí apod.  

Proč se vytvá í pozice krizového manažerať Pot eba jeho služeb je v každé organizaci, a  

je to státní správa, tak i v komerční sfé e. Každé ízení obsahuje v sob  prvky krize a 

krizový manažer je zapot ebí na všech úrovních ízení organizačních struktur. M že sloužit 

jako konzultant a být nápomocen. 

Krizovou situaci nemusí být schopný zvládat každý manažer. Jejich ešení a vypo ádávání 

se s ní, m že být zmatené, neúčinné. Vykonávání jeho činností m že být ned ležité pro 

ešení problém . Manaže i se v t chto situacích dostávají pod tlak, který zp sobuje stres. 

Reakcí m že být snaha zametat problém pod koberec a zakrývat skutečný problém jinou 

ned ležitou činností. Poukazovat na jiné nepodstatné problémy. Touto činností mezi tím 

dochází k prohlubování skutečných problém  a krizová situace se zhoršuje. 

Podnikové klima se zhoršuje, mezilidské vztahy jsou napjaté a nelze v tomto prost edí 

stimulovat k iniciativ  a kreativit . Naopak p evažuje pasivita a jedinci se snaží 

nevyčnívat. 

Pokud chce manažer ud lat n co se stávajícím a prohlubujícím se stavem, musí reagovat na 

požadavky trhu, zákazník , vnímat nastalý problém, využívat a mobilizovat veškeré své 

schopnosti. K tomuto použít ve vzájemné vazb  tyto nástroje: delegování pravomocí, 
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zm na zako en ných návyk , motivaci na základ  indikátor  úsp chu, vytvo ení 

kreativního klimatu, rozvíjení inovačního klimatu na všech podnikových úrovních a 

permanentní zm ny. Podnikový management musí ud lat celkovou zm nu myšlení, která 

se bude promítat do p ístupu a strategií se zam ením na inovace. [10] 

3.1.2 Správce konkurzní podstaty 

Zákon o konkurzu a vyrovnání umožňuje i po prohlášení konkurzu provozovat dál podnik. 

Nem že ho provozovat úpadce. Usnesením o prohlášení konkurzu je jmenován správce 

konkurzní podstaty. Povinností správce je provést v podniku komplexní inventarizaci 

majetku a účetní uzáv rku. Na základ  údaj  zjišt ných p i účetní uzáv rce se musí 

správce rozhodnout, jestli majetek úpadce je postačující pro úhradu náklad  spojených s 

pr b hem konkurzu. Jestliže je hodnota majetku úpadce malá a náklady by nepokryla, podá 

správce na soud návrh na zrušení konkurzu. Pokud majetek postačuje, správce provede 

veškerá opat ení a analýzy k zjišt ní problematiky úpadce. Na základ  zjišt ných informací 

rozhodne, zda chod podniku zachová, anebo činnost ukončí. Cílem správce konkurzní 

podstaty je v co nejv tší mí e uspokojit pohledávky v itel .  

Správce konkurzní podstaty musí být osoba znalá právních p edpis  a to z r zných oblastí 

práva Ěprocesní, obchodní, občanské, pracovní, správní apod.ě Musí mít schopnosti 

manažerské, komunikační, administrátorské a znát spoustu specializací v r zných oborech 

spjatých s touto činnosti. Musí být specialistou. [10] 

3.2 Souhrn požadavk  na krizového manažera 

Na základ  odlišností, které se vyskytují v období krize, jsou kladeny na manažery zvýšené 

nároky jako obvykle. Tlak zp sobuje stres, pocit bezmoci a strachu. Časová náročnost, 

chaotičnost, hektičnost. Nutnost být autoritou a dokázat naklonit lidi na svou stranu apod. 

V t chto situacích by nem lo docházet k selhání lidského faktoru. Proto krizový manažer 

musí být na tyto situace p ipravený, být odborník – specialistou. 

Krizový manažer se musí vyznačovat souhrnem znalostí a dovedností. Musí mít 

ekonomické myšlení, být analytikem, být vynalézavý, tvo ivý, mít organizační schopnosti, 

iniciativu a podnikavost. 
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Mít znalosti z r zných obor , jako je ovládání rizik, rizikové inženýrství, marketing, 

legislativa, pojiš ovnictví, informační technologie, krizové ízení, investiční analýzy, 

strategické plánování, obchodní právo, podniková ekonomika, statistika, matematické 

dovednosti apod. [10] 

Krizový manažer je osoba naprosto klíčová pro úsp šné zvládnutí krizové situace a tudíž 

musí disponovat vlastnostmi, které jsou tomuto základním p edpokladem: 

 rozhodovací schopnosti, schopnost nést odpov dnost a specifické kompetence pro 

krizové ízení, 

 neformální autorita, odolnost proti stresu a zát ži, 

 schopnost týmové práce, vedení, sdílet společné vize, osobní kázeň a respektování 

p ijatých rozhodnutí,   

 schopnost kreativního myšlení, komunikační dovednosti, osobní charisma, 

 schopnost empatie, osobní zájem na zvládání krize musí být prioritou, 

 logické uvažování, zvláš  pod tlakem, zkušenosti a schopnosti jednat intuitivn , 

 být otev ený novým p ístup m, myšlenkám a zm nám, 

 flexibilita, zdravé sebev domí p i současné sebekritičnosti, optimizmus a víra 

k zvládnutí krizové situace, 

 dobrá fyzická kondice, 

 schopnost neustálého učení se ze zkušeností svých i druhých, sebevzd lávání v 

neustále se m nících požadavcích a legislativ . [11]  

„Vedle všech sofistikovaných nástrojů nesmí nikdy dobrý manažer zapomínat na základní 

metodu řešení, na selský rozum.“  [12] 

3.3 Role manažera p i krizovém ízení 

Krizový manažer vystupuje v r zných rolích. Jeho osobnost p itom ovlivňuje zp sob jejich 

pln ní, nikoliv jejich obsah. 

Role je jen jedním z aspekt  celostního ízení. V ízení jsou pod pojmem role spojeny 

teorie očekávání rolí, konflikt  rolí, nap tí rolí, mezilidských vztah . Role je komplexem 
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typ  ízení spojených s výkonem určité funkce. Každá role, kterou manažer zastává, je 

spojována s rolí jinou. Navzájem se prolínají, doplňují, harmonizují a spolu vytvá í ideální 

model manažera. [10] 

Jsou r zná kritéria, podle kterých se klasifikují jednotlivé ídící role. Popišme si čty i 

základní skupiny. 

 

Obr. 1: Klasifikace rolí manažera 

 

 Organizační – je založená na uplatňování pod ízenosti vztah , pravomocí a 

odpov dnosti v organizaci. [10] 

 

Obr. 2: Role organizační 

 Vedoucí - je jednou z nejhlavn jších rolí v krizovém ízení. Součástí této role je 

ízení podniku, vytvá ení a zpracování strategií, plány a úkoly jak reorganizovat, 

p erozd luje pravomoc. Vedoucí zároveň slouží jako arbitr, posuzuje a urovnává 

konflikty, uklidňuje nap tí v mezilidských vztazích na pracovišti. Slouží jako 

motivátor. 
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 V dce – tato role určuje sociální status krizového manažera. On musí být v dcem. 

Sestavuje tým stejn  smýšlejících lidí, tak aby dokázal v co nejkratší dob  

dosáhnout požadovaného výsledku. 

 Vychovatel – základním p edpokladem úsp šného krizového manažera jsou 

v domosti a znalosti, musí být specialistou. P i rozd lování úkol  slouží zároveň 

jako konzultant a objasňuje zp soby ešení. 

 Diplomat – styk s ve ejností ve vn jším prost edí. Funguje jako reprezentant firmy, 

uzavírá smlouvy, eční, vystupuje apod. Vn  firmy je tato role spjata se sociáln  

psychologickou oblastí činnosti manažera.   

 

 Infrastrukturní – v krizovém ízení m že jít o procesy obnovení platební schopnosti 

podniku, reorganizace výroby, restrukturalizace systému ízení. [10] 

 

Obr. 3: Role infrastrukturní 

 Ekonomická – manažer v této roli zajiš uje efektivitu využití všech dostupných 

zdroj  a maximalizaci zisku. [10] 

 

Obr. 4: Role finančně ekonomická 

 Informační – tato role je určená pro p enos, sb r, zpracování a ší ení informací. [10] 

 

Obr. 5: Role informační 

Uvedené role a jejich objasn ní, je t eba chápat jako souhrn schopností, vlastností a 

p edpoklad  krizového manažera k zvládnutí a napln ní jednotlivých rolí. Všechny role 

jsou navzájem propojené, provázané a dynamické. Krizový manažer by m l pochopit, že 

struktura rolí v jeho činnosti je viditelná. Role nem žeme vzájemn  od sebe odd lovat a 
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jsou charakteristické určitou soudržností. Jednotlivé role se neustále m ní, vyvíjí, p echází 

jedna do druhé, navzájem se ovlivňují. [10] 
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4 KRIZE 

Slovo krize nelze definovat obecn . Každý tento pojem užívá za jiných okolností. Člov k, 

ale i firma má jinou odolnost, reakci a vnímání na potíže. Co je pro n koho krize, tragédie 

m že být pro jiného setrvalý stav. Navíc je spousta stav  u jednotlivých odv tví, které 

m žeme brát jako krizi. 

Výraz krize pochází z eckého „crisis“ což obecn  znamená nesnázi, anebo rozhodnou 

chvíli, rozhodnutí samo. V tom p ípad  m žeme krizi nazývat obdobím jakéhokoliv 

systému, kdy dochází k narušení rovnováhy a systém je v nesnázích, prožívá potíže, 

zmatek, tíseň, svízel. Nastává rozhodná chvíle pro jeho další osud a existenci. [12]  

4.1 Druhy (typy) krize 

 Krize osobní – m žeme chápat jako stav lidského jedince. M že být zp sobena 

zdravotním stavem, onemocn ním. Po úraze m že být p ímo charakterizováno 

léka i jako stav kritický. Krize jedince m že být také zp sobena psychickým 

stavem, kde spoušt č m že být neúsp ch, deprese, únava a podobn . Nejvýrazn ji 

na psychiku člov ka p sobí smrt blízkého, rozvod, účast n jaké tragédie, ale také 

ztráta zam stnání. 

 Krize sociální a společenská – m žeme chápat jako ohrožení stávajících sociálních 

a společenských forem. Krize m že vzniknout na území jednoho státu, ovšem 

globální propojení sv ta m že mít za d sledek rozší ení na více území. Krize 

sociální a společenské v rámci jedné zem  mohou být výsledkem boje o moc 

v jednom státu a následné revoluce nebo puče. [11] 

 Krize v d sledku živelných pohrom, havárií – mezi živelné pohromy adíme 

p írodní katastrofy, jako jsou povodn , zem t esení, hurikány a jiné p írodní živly. 

Vznik p írodní katastrofy nem že člov k ovlivnit, ale m že zmírnit její následky a 

hlavn  být p ipravený. Obdobný charakter jako živelné pohromy, mají havárie 

vyvolané, anebo zp sobené lidskou činností Ěpožáry, výbuchy plyn  a látek, havárie 

lodí, letadel a jiných dopravních prost edk ě  

 Krize ekonomického charakteru – Ekonomická teorie se v rámci pojmu 

makroekonomie zabývá ekonomickou realitou z hlediska celého společenství nebo 
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národa jako celku, nebo jejím p edm tem je zkoumání dílčích subjekt  v rámci 

ekonomických celk  Ěpodnik , jednotlivc , domácností apod.ě Tuto oblast 

ekonomické v dy nazýváme mikroekonomií. Tudíž rozlišujeme krize 

mikroekonomické a makroekonomické. [11] 

 

Obr. 6: Typologie krize 

4.2 P íčiny krize 

Jaká p íčina vede ke krizi, obecn  nejde charakterizovat, jelikož p íčin je mnoho a lze je 

r zn  t ídit a adit. Začn me tedy logicky, p íčina vnit ní nebo vn jší. 

4.2.1 Vn jší p íčiny   

Zm ny ve vn jší prost edí podniku je nutné zachytit a reagovat na n . Signály zm n jsou 

velmi slabé a jen t žce p edvídatelné. Vn jší prost edí je chaotické, turbulentní a 

nep edvídatelné. Zm ny jsou v n m neustálé a rychlejší než reakce podniku na n . Zm ny 

tohoto typu a žádná, anebo pomalá-neadekvátní reakce manažer  podniku m že vyústit do 

fáze podnikové krize. [12] 

4.2.2 Vnit ní p íčiny krize 

Tyto p íčiny jsou jako následek ne ešení jednotlivých problém , symptom  uvnit  podniku. 

Problémy tohoto typu se p enáší do vzájemného vztahu podniku a jeho okolí. Jako 

následek je snížení konkurence schopnosti se stejným d sledkem jako u vn jších p íčin a 

to vyúst ní do fáze podnikové krize.  
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K nejčast jším p íčinám krize pat í:  

 Nedostatek vlastních finančních zdroj , následné neúv rování, vysoké bankovní 

úroky. 

 Chyb jící strategie, vysoký podíl operativních činností top managementu, neznalost 

nebo malá znalost strategického ízení a jiných nástroj  ízení. 

 Osobní neschopnost manažer  na stran  jedné a p ílišný optimismus, sebed v ra na 

stran  druhé. Vyhýbání se riziku, anebo naopak p ijímaní p ílišného rizika, obavy 

ze zásadních zm n. 

 Platební neschopnost odb ratel  a špatná platební morálka. Nedostatky ve 

finančním ízení, p edevším cash-flow. 

 Špatný, anebo žádný marketing. S ním spojená slabá konkurenceschopnost výrobk  

a služeb. Neznalost produkt  konkurence a postavení svých výrobk  na trhu. 

 Neúm rné a špatn  cílené investice do nesprávných aktivit. Vysoká 

vnitropodniková režie, nízká produktivita práce, nadbytek zam stnanc .  

 Nedostatky ve výkazech a evidenci, špatné kalkulace. 

 Nezachycení slabých signálu, nerozpoznání krizových jev  a neadekvátní – žádné 

reakce na n . [12] 

K nejvíce chybám v oblasti top managementu dochází v oblasti strategického ízení. Top 

management není schopný strategii uchopit procesn , najít a aplikovat nosnou strategii, 

rozhodnout a p ijmout nepopulární opat ení, d sledn  strategie dodržovat, nepochybovat a 

um t p ijmout hlavn  zodpov dnost za její selhání. [12]  
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Obr. 7: Typologie krize dle příčiny, charakteru a důsledků 

4.3 Fáze krize 

P evážná v tšina krizí podniku začíná, neboli její symptomy se začnou projevovat na 

základ  chybných strategických rozhodnutí n kdy v minulosti. Potíže vznikají postupn  

v časové ose. ů jednotlivé pr b hy mohou být odlišné. 

Časová osa nap . Pokles tržeb – pokles ziskové marže – problémy se zákazníky - 

pohledávky po lh t  – zm ny v managementu – snížení ratingu firmy – insolvence – 

bankrot [12] 

4.3.1 Krize strategie, krize potencionální  

Bylo realizováno a učin no špatné rozhodnutí Ěfinancování nevhodného projektu, výrobní 

strategie apod.ě, které nemá ihned výrazn  negativní projevy. Zatím se neprojevuje a firma 

je jen potencionáln  ohrožena. P evážná část podnik  se nachází ve stavu potencionální 

krize a je permanentn  ohrožena. [12] 

4.3.2 Krize výsledku, krize latentní  

V této fázi je již problém skutečný, ale jeho projev není zatím nijak silný. Tento stav se dá 

p ekonat za pomoci vlastních sil. Uvnit  firmy se tento stav projevuje zhoršenou 

komunikací, váznutím spolupráce, snížením výdaj  na vzd lání a marketing. Zanedbává se 

údržba, roste fluktuace, navenek firma p sobí jen stroze. [12] 
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4.3.3 Krize likvidity, krize akutní 

Spoušt č akutní krize je tém  vždy nedostatek financí Ěhotovostiě. Tento stav již nejde 

zametat pod koberec, jelikož je nep ehlédnutelný. Ztráta likvidity se projevuje poklesem 

tržeb a r stem náklad . Tato fáze krize je již siln  destruktivní a m že vyústit, až k zániku 

podniku. [12] 

4.3.4  Stádium vy ešené krize 

Podle jiných p ístup  z odborné literatury máme rozd lení stádií vývoje krize na čty i fáze. 

V postat  se moc neodlišují od výše nastín ného, ale určit  bych zmínil stádium vy ešené 

krize. 

Toto stádium znamená zvládnutí krizového stavu, jeho p ekonání, stabilizaci a rovnováhu 

stavu podniku. [12] 
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5 INTERWIEV 

Tuto metodu výzkumu budu používat v praktické části své bakalá ské práce. Interwiev 

pat í mezi nejpoužívan jší a nejstarší metody získávání informací formou rozhovoru. 

Podstatou této metody je získání informací a sb r dat od účastníka rozhovoru na základ  

odpov dí a otázek. Otázky klade výzkumník a bezprost edn  odpovídá zkoumaná osoba. 

Téma rozhovoru a otázky má výzkumník p edem pečliv  p ipravené, aby na základ  analýz 

rozhoru, byli vyhodnocené a poskytli odpov di na dané téma. [13] 

5.1 Druhy interview 

Jakým zp sobem bude probíhat interview, je na volb  výzkumníka podle toho, co bude 

zkoumat, jaký problém je obsahem zkoumání a hlavn  jaký rozsah informací pot ebuje 

získat. [13] 

5.1.1 Strukturované interview 

Strukturované interview je v tšinou položená otázka a jasná odpov ď. Skládá se ze 

souhrnu otázek, neodbočuje od tématu. Jednotlivé otázky na sebe navazují. Tázaný je 

objektivní a nepokouší se ovlivňovat své odpov di. Výhoda oproti dotazníku písemnou 

formou. M žeme se ujistit, zda respondent otázkám porozum l. [13] 

5.1.2 Nestrukturované interwiev 

Nestrukturované interview je voln jší. Používají se stejné otázky jako u strukturované 

formy, ale styl je uvoln n jší a ne tak nekompromisní. Otázky se mohou obm ňovat podle 

toho, jak se vyvíjí rozhovor. Je tu v tší prostor k monologu. [13] 

5.1.3 Semi-strukturované interview   

Tento druh interview je kompromisem mezi strukturovaným a nestrukturovaným 

interview. Tato polo-strukturovaná forma se vyznačuje tematicky organizovanými 

otázkami, ale tazatel umožní volnost odpov dí. [13] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 CHARAKTERISTIKA VYBRůNÉ FIRMY 

Cílem zadání této bakalá ské práce je ešení krize v obchodní firm . Pro tuto bakalá skou 

práci, jsem se snažil vyhledat firmu úsp šnou a v tšího charakteru, tak aby bylo co nejvíce 

napln no požadovaného obsahu zadání. Proto jsem zvolil a oslovil jednoho z nejv tších 

zam stnavatel  na P erovsku. Tato spolupráce mi byla schválena a umožn na. Ovšem 

z d vodu ochrany údaj  a citlivých dat, které jsem načerpal p i jednotlivých návšt vách 

v této společnosti, nebudu její název uvád t. 

Tato společnost je hlavn  výrobní, ale zároveň i obchodní firmou, která byla založena 

v roce 1ř33. P sobí na mezinárodních trzích a zam stnává více jak 2200 lidí. Je vysoce 

specializovaná a špičkou ve svém oboru v celosv tovém m ítku. 

 

 

Obr. 8: Vybraná firma 

6.1 Vize vybrané společnosti 

Načerpání jednotlivých informací z jednotlivých interview a interních materiál  m  p ivádí 

k nutnosti popsání vize vybrané společnosti. Tento jednoduchý, ale naprosto účinný nástroj 

m  provází po celou dobu tvorby této práce. Na všech manažerských úrovních a 

jednotlivých odd leních, s kterými jsem m l tu čest hovo it, je vždy skloňována a 

zmiňována. Veškeré úsilí jejich práce vede k naplňování této vize. ů touto vizí se ídí p i 

pln ní všech jim sv ených úkol . Tento soubor motivací a úkol  platí p i každé zastávané 
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roli manažera a jednotlivé odd lení mají tuto vizi společnosti podrobn ji zpracovanou a 

p izp sobenou své roli ve vybrané společnosti. Tato vize je samoz ejm  součástí 

informačního systému a i ten je p izp soben jejímu napln ní. 

 

 

Obr. 9: Vize vybrané společnosti 

 

Vybraná společnost se chce stát sv tovým lídrem v poskytování inovativních ešení 

určených pro specifické trhy za azené na oblast zobrazovacích a osv tlovacích systém  

určených pro spot ebitelské, pr myslové a vojenské aplikace. Stavíme na dlouhodobé 

tradici s opto-mechanickými a optoelektronickými produkty, od prvotního návrhu, vývoje, 

výrob , testování a dodání. Stejn  jako na dodržování všech etických a zákonných norem 

včetn  ochrany životního prost edí.  

Našim cílem je zvyšování objemu p idané hodnoty našich výrobk  a r st hodnoty firmy 

neustálým zlepšováním našich technologií, infrastruktury, ízení kvality a proces  a také 

udržováním nadstandardních vztah  s našimi zákazníky a dodavateli. 
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7 DEFINOVÁNÍ VYBRůNÉ KRIZOVÉ SITUůCE  

P i mé první návšt v  ve vybrané společnosti, prezentaci a rozboru mého požadavku jsme 

se domluvili s obchodním manažerem této společnosti na spolupráci p i ešení vybrané 

krizové situace na obchodním odd lení tak, aby bylo napln no zásad pro vypracování.  

7.1 Vybraná krize 

„Extrémní zkrácení dodací lh ty na výrobu požadovaných za ízení z devíti m síc  na t i 

m síce“. P i zachování stávajících požadavk  již zadaných ve výrob  na uspokojení 

poptávky stejného zákazníka.  

7.2 Charakteristika vybrané krize 

Tato společnost má n kolik výrobních divizí. Jednou z nejd ležit jších a klíčových dnes i 

v budoucnosti, je vývoj, výroba a montáž optoelektrických systém , které jsou využívány 

p edevším v kontrolních systémech pro polovodičový pr mysl. Jednotlivé optické a 

mechanické komponenty jsou vyvíjeny a vyráb ny pomocí nejmodern jších technologií, 

kterými vybraná společnost disponuje. Umožňuje výrobu aplikací pracujících v UV oblasti 

do 1ř3 nm. Tato oblast výroby a obchod s tímto segmentem má meziroční nár st a 

poptávka po t chto kontrolních systémech má tendenci r stu. Je to klíčový produkt pro 

společnost a výroba t chto produkt  do budoucnosti bude nar stat. Momentální obchod a 

objem zakázek pro pr mysl zabývající se high-tech produkcí, jsou dv  t etiny výroby 

vybrané společnosti.  

Tudíž požadavek zákazníka na obchodní odd lení, který má zájem o tyto výrobky a se 

společností dlouhodob  spolupracuje, je prioritou číslo jedna.  

Nespln ní tohoto požadavku má charakter existenční a životn  d ležitý pro stávající 

zachování chodu společnosti, rozvoj a udržení pozice číslo jedna na mezinárodních trzích!  

7.3 Metodika 

K zajišt ní odpov dí, jaké role zastupují jednotliví manaže i a jaký zp sob, postup a jaké 

nástroje budou použity k zvládnutí této krizové situace Ěpožadavku ze strany zákazníka), 

použijeme metodu interview. Tato metoda nám objasní p esné postupy a hlavn  nem že 

dojít k nepochopení otázek ze strany tázaného, tak jako u dotazníku. Tudíž dle mého 
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úsudku bude p esn jší a bude vypovídat o skutečné realit , kterou si ov íme rozhovory na 

jednotlivých stupních managementu. Dále využijeme analýzu interních materiál  firmy, 

jako jsou prezentace, firemní vize a ve ejn  dostupný web.  

7.4 Výzkumné otázky 

K danému tématu jsem si zvolil Ř otázek, které slouží jako osnova v pr b hu interview. 

Samoz ejm  na základ  probíhajících rozhovor  budou pokládány doplňující otázky, které 

obohatí obsah interview a p ivedou m  k pochopení a p esnému objasn ní daných rolí, 

které jednotliví manaže i v této krizové situaci zastávají. 

1. Jaký význam z vašeho pohledu má tato konkrétní krizová situaceť 

2. Jaký p ínos má tato krizová situace pro firmu? 

3. Jaký postoj by m la firma zaujmout k této situaci z prvotního pohleduť 

4. Jakou roli zastáváte v této krizové situaci a co je vaším úkolemť 

5. Jaké nástroje používáte na ešení této krizové situace ze své role, a jakým zp sobem 

ji ešíte, aby bylo dosaženo požadovaného výsledkuť 

6. Jakého výsledku byste m l dosáhnout ze své poziceť 

7. Jakého výsledku bylo dosaženoť 

8. Je n co, co byste na vašem postupu zm nil a v budoucí podobné situaci ešil jinak? 

7.5 Požadavek obchodního partnera na obchodní odd lení 

Tento partner s požadavky na výrobu za ízení v oblasti polovodičových systém  již 

s oslovenou společností dlouhodob  spolupracuje a jak jsem zmínil, tato oblast výroby je 

pro oslovenou společnost klíčová. Souhrn požadavk  a jednotlivých zakázek ze strany 

zákazníka je samoz ejm  systematicky za azen postupn  do výroby (forecast) na základ  

volných kapacit se postupn  uspokojuje. 

V druhé polovin  roku 2013 byl zadán specifický požadavek a to již zmín né zkrácení 

výroby, neboli dodání za ízení, kterého je využito v rámci kontrolních systém  pro 

polovodičový pr mysl. Tato výroba a dodání m lo být uskutečn no v neplánovaném 

termínu a pro partnera s p íznakem velmi d ležité. Nespln ní tohoto požadavku by m lo 
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zásadní ekonomický a strategický význam pro budoucí spolupráci a tudíž životn  d ležitý 

pro vybranou společnost. 
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8 INTERWIEV Nů ÚROVNI OBCHODNÍHO ODD LENÍ 

Bylo mi umožn no uskutečnit rozhovor s obchodním referentem, který ze své role je 

odpov dný práv  za dojednání a uskutečn ní obchodu s výše zmín ným partnerem. 

Zastupuje společnost v pr b hu celé zakázky sm rem k zadavateli a funguje jako vztyčná 

osoba, koordinátor, kontrolor a informátor. Jednou ze základních rolí je spolupráce 

s plánováním, nákupem a výrobou.  

Na základ  jednání s výrobou, plánováním, nákupem, subdodavateli a jinými složkami 

vytvo í a zpracuje strategický plán, ujasní si podmínky, za kterých je možno naplnit 

požadavek partnera a vytvo í nabídku, následn  pak prezentaci společnosti, kterou 

zastupuje sm rem k zákazníkovi.  

Jeho funkcí je neustálý sb r informací z jednotlivých fází výroby, pr b žná kontrola 

kvality a kontrola dodržování harmonogramu výroby. Na základ  t chto výstup  podává 

informace sm rem k zákazníkovi o stavu dodržování plánu výroby, plánu dodávek 

subdodavatelských firem a ujiš uje zákazníka o schopnosti dodržení termínu dodání. 

8.1 Hlavní argumenty sm ované k zákazníkovi 

Dnešní konkurence s celosv tového pohledu je vyrovnaná. Hlavní argumenty na získání a 

uskutečn ní zakázky v tomto rozsahu za p edpokladu, že je stávající výrobní kapacita 

společnosti napln na, je rychlé rozhodnutí, prezentace argument  zákazníkovi, za jakých 

podmínek a jak jsme tento požadavek schopni zvládnout, implementovat do výroby a v co 

nejkratším horizontu vyrobit. Nejv tším argumentem oproti konkurenci je rychlost a 

nejkratší čas vyhotovení požadavku p i zachování té nejvyšší kvality, které lze dosáhnout. 

Součástí prvotních a následujících jednání sm rem k zákazníkovi je prezentace argument , 

za jakých podmínek zakázku zvládneme a co všechno musíme ud lat pro to, aby bylo 

požadavku napln no. D ležitým bodem je celková vize k této krizové situaci. Je nutné 

zákazníka p esv dčit a ujistit o tom, že ze strany společnosti se d lá vše pro to, aby jejich 

požadavku bylo v maximální mí e vyhov no, a že společnost si uv domuje význam tohoto 

zákazníka. 
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8.2 P ijatá opat ení 

Napln ní požadavku zákazníka závisí hlavn  na spolupráci jednotlivých zainteresovaných 

odd lení, které se na úsp šném zvládnutí podílejí. Jejich vzájemná spolupráce a 

provázanost je klíčová. Na základ  jednání a koordinace zakázky jsou p ijaty určité body 

pln ní, aby požadavku bylo napln no. Tyto požadavky jsou prezentovány sm rem 

k zákazníkovi jako opat ení, které je nutné uskutečnit. Celá prezentace je pojata 

s p íznakem spolehlivosti a velikosti vybrané společnosti, která je schopná uspokojit tento 

požadavek a zvládnout ho v co nejkratším časovém horizontu s nejvyšší kvalitou provedení 

a uv dom ním si d ležitost svého obchodního partnera. 

Body jednotlivých opat ení, které jsou prezentované sm rem k zákazníkovi: 

 všem p íslušným výrobním odd lením bylo na ízeno, aby zajistily prioritu č. 1 pro 

výrobu tohoto za ízení; 

 plány budou plošn  realizovány 24. hodin denn , 7. dní v týdnu; 

 bylo schváleno neomezené množství p esčas  pro všechny manažery jednotlivých 

odd lení, 

 bude zastavena probíhající výroba pro X velkých zákazník  s cílem uvolnit výrobní 

kapacitu a odstranit veškeré p ekážky, které by ohrožovaly výrobu položek pro 

požadované za ízení; 

 vyčíslení všech vícenáklad  a celkovou hodnotu zpožd ní otev ených objednávek 

ovlivn nou zmražením výrobního plánu ostatních zakázek, 

  vyčíslení p id lených prost edk , které slouží na pokrytí vícenáklad  

subdodavatel m, kte í se podílí na výrob  komponent  pro toto za ízení; 

 vyčíslení vícenáklad  na pokrytí p esčas  souvisejících se samotnou výrobou, 

 vytvo it speciální krizový štáb skládající se z člen  plánování, technické podpory a 

výroby; krizový tým monitoruje výrobní plán na denní bázi; zprávy o jakémkoliv 

výrobním riziku a odkladu okamžit  hlásí výrobnímu editeli; 

  zajišt ní všech ostatních stávajících výrobních požadavk  tohoto zákazníka tak, 

aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám dodávek za ízení; 
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 očekáváme pomocnou podporu na financování této operace a jejich extrémních 

opat ení, které napom žou k zvládnutí této neplánované zát že. 

8.3 interwiev s obchodním referentem 

Jaký význam z vašeho pohledu má tato konkrétní krizová situaceť  

Konkrétní krizová situace má prioritu číslo jedna, význam nejvyšší hodnoty pro 

budoucnost a napln ní vize společnosti s p íznakem „existenčn  d ležitý“. Udržení 

p edních pozic na sv tových trzích a uspokojení požadavku klíčového zákazníka.  

Jaký p ínos má tato krizová situace pro firmu? 

Pro firmu má tato krizová situace p ínos finanční. Načerpání dalších zkušeností a cenných 

dat do interního informačního systému. Z obchodního hlediska uspokojení klíčového 

zákazníka, utužení pozice číslo jedna na jeho žeb íčku dodavatel . Z dlouhodobého 

hlediska zvládání t chto krizových situací posiluje celkovou pozici na mezinárodních 

trzích. 

Jaký postoj by m la firma zaujmout k této krizové situaci z prvotního pohleduť 

Vytvo it takové opat ení a tlak na všechny zainteresované odd lení, aby bylo napln no 

požadavku zákazníka. 

Jakou roli zastáváte v této krizové situaci a co je vaším úkolemť 

Zastupovat společnost v pr b hu celé zakázky sm rem k zadavateli a fungovat jako 

vztyčná osoba, koordinátor, kontrolor a informátor je jednou ze základních rolí. D ležitá je 

spolupráce s plánováním, nákupem a výrobou. 

Jaké nástroje používáte na ešení této krizové situace ze své role, a jakým zp sobem ji 

ešíte, aby bylo dosaženo požadovaného výsledkuť 

Jedním z nejd ležit jších nástroj  jsou data a informace z IS společnosti, komunikace a 

zprost edkování toku informací od zákazníka k výrob , všem zainteresovaným odd lením a 

opačn . 

Jakého výsledku byste m l dosáhnout ze své poziceť 

Pro firmu je životn  d ležité získání této konkrétní zakázky, její úsp šné zvládnutí, které 

povede k maximálnímu uspokojení požadavku klíčového zákazníka.  
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Jakého výsledku bylo dosaženoť 

Zakázka byla získána, vyrobena a zákazník maximáln  uspokojený. 

Je n co, co byste na vašem postupu zm nil a v budoucí podobné situaci ešil jinakť 

Tato konkrétní krizová situace nám p ináší cenná data do informačního systému a 

ponaučení. Tato data nám v p íštích podobných extrémních výkyvech pomohou situaci lépe 

a v kratším časovém horizontu analyzovat, ale hlavn  nám napomáhají k p íprav  na 

takovou událost podobného charakteru s ohledem na harmonizaci skladových zásob 

interních, ale i subdodavatelských, samoz ejm  s ohledem na cash-flow.  

Z obchodního hlediska bych situaci jinak ne ešil, protože sm rem k zákazníkovi byla 

vy ešena dle jeho požadavku a upevnila naši pozici v jeho vnímání.  
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9 INTERVIEW Nů ÚROVNI VÝROBNÍHO ODD LENÍ 

Má další interview probíhala na výrobním odd lení. Nejd ležit jším článkem tohoto 

odd lení je senior editel pro výrobu a SCM Ě ízení dodavatelského et zceě, který je 

odpov dný za celkový chod, plánování a ízení výroby. Jeho základní role je daná funkcí 

vrcholového manažera. Jako vrcholový manažer je p edevším stratég, plánovač a 

implementátor operativních ešení. Jeho role dle jeho slov koresponduje s náplní práce na 

jednotlivých úrovních ízení. 

 

 

Obr. 10: Odlišnosti v náplni práce na jednotlivých úrovních řízení 

 

9.1 Role senior editele pro výrobu a SCM 

Základním úkolem pov eného manažera p i této mimo ádné situaci je z praktického 

hlediska nastudovat požadavek zákazníka a analyzovat všechny možná hlediska a d sledky 

této situace, do které vstupují finanční záležitosti. Je celkov  nutné posoudit tento 

požadavek z finančního pohledu. Dalším zásadním vstupem jsou strategické záležitosti, 

pln ní plán  výroby a uspokojení všech zákaznických struktur, což je podnikovou 

prioritou. Pokud požadavek zákazníka mimo plán výroby zadáme do procesu, samoz ejm  

nám posune dodací lh ty jiných zakázek. Tuto skutečnost je nutné citliv  posoudit, kde je 

hranice, co je ješt  pro zákazníka únosné a samoz ejm  kalkulovat s finančním hlediskem 

t chto odsun  termín  dodání. Je nutné se tedy zaobírat otázkou, co nám m že zp sobit 
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takové ešení situace do budoucna s ohledem na spolupráci s ostatními partnery. Určení 

priorit je pro tuto situaci zásadní. V první fázi jsou dv  možnosti, jakým zp sobem 

postupovat, jaké zvolit ešení této situace po stránce plánovací, strategické a pop ípad  

operativní: 

 ešení organizační strukturou Ěanalýza situace na základ  porad s jednotlivými 

zainteresovanými editeli jednotlivých odd leníě, 

 projekt Ěvyčlení se tým lidí, který na základ  analýz, SWOT analýz a dosavadních 

zkušeností vyhodnotí a nabídne ešeníě. 

9.2 Popis procesu ešení konkrétní krize na úrovni manažer  výroby 

ešení této konkrétní situace prob hlo na úrovni organizační struktury vybrané společnosti. 

 

 

Obr. 11: Organizační struktura řešení vybrané mimořádné události 

 

Na základ  požadavku zákazníka a daných vstup  ze strany obchodního odd lení je nutné 

konzultovat tuto záležitost s výrobním odd lením, zda je možné tomuto požadavku 

vyhov t, jelikož požadavek je již p edán s p íznakem životn  a ekonomicky d ležitý a má 
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danou prioritu již na základ  celkové firemní strategie a vize vybrané společnosti. 

Obchodnímu odd lení bude vyhov no.  

9.2.1 První stupeň rozhodnutí 

Je nutné rozhodnout, zda výroba tohoto za ízení je výrobou opakovanou, nebo je nutné 

zahájit zm nové ízení. Pokud by bylo toto za ízení zadáváno do výroby na základ  

forecastu a dostatečného času dle plánu výroby, pak by zm nové ízení neprob hlo a stalo 

by se výrobou opakovanou. Ovšem dle neplánovaného krizového požadavku, a to 

z naprosto hraniční časovou osou výroby, je nutné zm nové ízení zahájit. 

9.2.2 Zm nové ízení 

editel výroby zahájí jednání s editeli jednotlivých zainteresovaných st edisek výroby, 

plánování a nákupu, o možnosti neplánované výroby požadovaného za ízení. Je nutné 

zajistit, jakým zp sobem by byla situace zvládnutelná. A rozhodnout, za jakých podmínek 

je možno neplánovanou výrobu uskutečnit. Na základ  výstup  z jednotlivých st edisek 

výroby, plánování a nákupu p ipravit podklady pro výrobu.  

Do t chto jednání a strategie výroby vstupují otázky finanční a to vícenáklady na výrobu 

s ohledem na p esčasové hodiny všech stupň  plánování a výroby. Náklady na 

subdodavatelské firmy, které tímto neplánovaným požadavkem dostáváme do podobné 

situace, kdy musí reagovat na požadavek mimo plánovaný forecast. Pokud na výrobu 

za ízení je pot ebné zainteresovat i jiná st ediska, p edá informaci a p ijímá zp tnou 

informační vazbu, s kterou nadále pracuje. Tento specifický požadavek zákazníka vyžaduje 

v n kterých fázích rozhodování vyšší úrovn  ízení. Tento požadavek dle organizační 

struktury p edá na vyšší úrovn  ízení. Nehledá ešení, ale pouze se ptá. Pot ebuje na 

základ  p ipravených podklad  a analýz odpov ď ano, anebo ne. 

Nedílnou součástí rozhodnutí ve zm novém ízení z pozice editele výroby a naplánování 

strategie, jak výrobu uskutečnit, je výstup z informačního systému, který vybraná 

společnost používá. Tento systém na základ  zadaných vstupních dat získaných 

z jednotlivých zainteresovaných úrovní výroby, plánování, nákupu a SCM a dat, které se do 

systému pr b žn  zadávají p i ešení, jakékoliv p edchozí zakázky, vytvo í simulaci a 

nabídne ešení. Toto ešení se znovu analyzuje a zadává do systému ke korekci. Tento 

proces se opakuje až do doby, kdy výstupní data jsou optimální s ohledem na stávající 
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forecasty a probíhající výrobu jiných zakázek. Z finančního hlediska je výstup 

optimalizován tak, aby celkový zisk z nadstandardního požadavku klíčového zákazníka 

p evyšoval zp sobenou ztrátu z posunu ostatních zakázek již ve výrobním procesu a 

kompenzoval všechny vstupní vícenáklady na tuto výrobu. 

9.2.3 Informační systém 

Manažer ze své role v takto velké společnosti p i této konkrétn  ešené situaci nem že 

p ijímat rozhodnutí na základ  jen svého pocitu. U takového ešení je v tší 

pravd podobnost k nežádoucím odchylkám. Jednou z firemních strategií ve vybrané 

společnosti, je používání a implementování moderních informačních technologií, které 

napomáhají být o krok p ed konkurencí. 

 Každá taková mimo ádná situace není naprosto novou, ale n která data mohou 

souhlasit z p edchozích událostí a nelze se rozhodovat naprosto z ničeho. Rozhodnutí 

p ichází na základ  dat a využití moderních technologií. Tj. informačního systému, který 

vybraná společnost používá. Tento informační systém na základ  vstupních dat požadavku 

zákazníka a dat, která již do systému byla vložena, buď na základ  p edchozích 

mimo ádných požadavk , které byly ešeny, anebo na základ  cvičných simulací, je systém 

schopný data analyzovat, posoudit, zpracovat a dle vstupních hodnot nabídnout ešení.  

Toto ešení se ihned analyzuje, posuzuje op t z finančního pohledu, z pohledu skladových 

zásob, zásob u subdodavatel  apod. Systém nám nasimuluje p esné odsuny zakázek ve 

výrob  apod. Na základ  t chto údaj  a výstup  upravíme znovu vstupní data a necháme 

informační systém znovu data zpracovat.  

Tento postup nám umožňuje mnohem rychleji a operativn ji p ijímat rozhodnutí, jak se 

k celé situaci postavit a naplnit mimo ádný požadavek zákazníka k jeho maximální 

spokojenosti s ohledem na dosavadní chod a s co minimálním narušením stávající výroby.  

9.2.4 Použitý informační systém 

Microsoft Dynamics AX 2009 je integrované a p izp sobivé ešení ízení firmy, které 

pomáhá p ijímat obchodní, výrobní, finanční apod. rozhodnutí s v tší jistotou. [14] 
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Obr. 12: Microsoft Dynamics AX 2009 

 

Informační systém Microsoft Dynamics ůX podporuje všechny oblasti podnikání. Má 

ucelenou nabídku modul  jako je výroba, distribuce, ízení dodavatelského et zce, 

financování projekt , finanční ízení, CRM, ízení lidských zdroj  a obchodní analýzy.  

Toto ešení napomáhá p edstihnout konkurenci, protože automatizuje d ležité obchodní 

procesy, odstraňuje nutnost opakovaného zadávání dat a pomáhá zam stnanc m p ijímat 

rychlá a informovaná rozhodnutí, která jsou d ležitá pro ziskové podnikání a uspokojení 

požadavk  zákazník . ešení Microsoft Dynamics ůX se p izp sobuje pot ebám 

obchodním a technologickým. Operativn  se p izp sobí na nové obchodní procesy a tak 

reagovat na zm ny trhu. Všem zam stnanc m i celé firm  umožňuje efektivn  sledovat 

tržní trendy. [15,14] 

9.2.5 Konkurenční výhoda 

Vybraná společnost p sobí a obchoduje na mezinárodních trzích nap íč všemi kontinenty. 

A práv  implementace a používání informačního systému je jednou z obrovských výhod 

proti konkurenci. Dle slov senior editel pro výrobu a SCM, je p ímo zásadní používat tyto 

systémy. ůč samoz ejm  konkurence nelení a samoz ejm  tyto systémy implementuje, tak 

náskok v načerpaných datech a simulacích, které již jsou obsahem našeho systému, nám 

práv  umožňuje být rychlejší ve spln ní nadstandardních požadavk  ze strany partner . Ve 
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spojení s kvalitou výroby, technologiemi a celkovým firemním p ístupem se adíme ke 

sv tové špičce v tomto oboru. 

9.3 Interwiev s senior editelem pro výrobu a SCM 

Jaký význam z vašeho pohledu má tato konkrétní krizová situaceť 

Pokud tuto otázku budeme vnímat čist  z této konkrétní situace, tak význam má obrovský, 

protože pr myslové aplikace jsou nejv tším potencionálem naší společnosti a do budoucna 

mají tendenci r stu. Tento konkrétní p ípad má obrovskou váhu a již v prvotním toku 

informací víme naprosto okamžit , jak se k této situaci postavit, protože polovodičový 

pr mysl je pro naši společnost priorita číslo jedna. 

Jaký p ínos má tato krizová situace pro firmuť 

P ínosem je obohacení informačního systému společnosti o cenná data. Poučení z této 

krizové situace a možnost vytvo ení dalších opat ení, aby se t mto situacím v budoucnu 

p edcházelo. Dalším d ležitým prvkem je upevn ní vztahu s klíčovým zákazníkem.  

Jaký postoj by m la firma zaujmout k této situaci z prvotního pohleduť 

Firma má definovaný pracovní postup na základ  interních postup  a sm rnic, který je 

implementovaný v informačním systému a automaticky zainteresuje a zapojí všechny 

pot ebné lidské zdroje na všech úrovních. Lidé jsou p esn  definovaní a automaticky jsou 

zapojováni do procesu. 

Jakou roli zastáváte v této krizové situaci a co je vaším úkolemť 

Základním úkolem je rozhodování o disponibilním alokování zdroj . 

Jaké nástroje používáte na ešení této krizové situace ze své role, a jakým zp sobem ji 

ešíte, aby bylo dosaženo požadovaného výsledkuť 

Nástroje jsou jasné, použití dat z informačního systému. Vid t celou situaci v širším 

rozhledu v duchu firemní strategie a firemní vize. ů již p i samotném ešení zohlednit 

budoucí d ní společnosti. V jakých oblastech se pohybujeme a jaké zdroje využíváme a 

budeme využívat do budoucna. 

Jakého výsledku byste m l dosáhnout ze své poziceť 
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V ideálním p ípad  je cílem splnit požadavek zákazníka za p edpokladu dodržení všech 

technologických postup  a dodržení nejvyšší kvality.  

Jakého výsledku bylo dosaženoť 

Bylo nalezeno adekvátní ešení této krizové situace a zákazníkovi bylo v maximální mí e 

vyhov no. 

Je n co, co byste na vašem postupu zm nil a v budoucí podobné situaci ešil jinakť 

Každý tento projekt je ponaučení a umožňuje nám nastavovat interní proces tak, abychom 

do budoucna mohli t mto situacím p edcházet. ů to ve všech oblastech, a  dodavatelských, 

obchodních a výrobních. Nap íklad pokud zjistíme, že četnost t chto situací se rok od roku 

zvyšuje, tak bychom m li být schopni t mto požadavk m p izp sobit proces. 

U subdodavatel  navýšení skladových zásob.  

Ze strany obchodního odd lení sm rem k zákazník m v tší d raz na forecasty a jejich 

délku.  

Vnit n  ve firm  ve všech divizích nap íklad nastavit výrobu tak, že na tyto krizové situace 

vyčleníme speciální linku, která se bude používat za t chto situací. ůnebo zav eme 

kapacitní kalendá e na Ř0% účinnosti a 20% nám z stane na nečekané záležitosti.  

9.4 ůnalýza interview jednotlivých manažer  nižších úrovní výroby 

Manaže i jednotlivých odd lení výroby na otázky dle p edpokladu editele výroby 

odpov d li se stejnou orientací na maximální uspokojení požadavku zákazníka. A jejich 

odpov di korespondují s celkovou vizí společnosti a postoji jejich nad ízených k této 

situaci. Uv domují si se stejnou intenzitou prioritu a vážnost této krizové situace. 

Pr myslové aplikace znamenají i na t chto úrovních ízení, že nikdy nevíme, co bude zítra 

a chápou je s naprostou prioritou. Výroba pro pr mysl zabývající se high-tech produkcí je i 

z jejich pohled  nejv tším zdrojem p íjm  společnosti a takovému požadavku dají 

okamžitou zelenou a ud lají vše pro to, aby klíčový zákazník byl uspokojený. K tomu jim 

op t napomáhá vize jednotlivých divizí, na základ  kterých plní vize celé společnosti. Op t 

berou vize vybrané společnosti jako jeden z nejd ležit jších motivačních nástroj  k pln ní 

svých úkol . 
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10 ZÁV RY VYPLÝVůJÍCÍ Z ůNůLÝZY EŠENÍ VYBRůNÉ 

KRIZOVÉ SITUůCE 

ůnalýza ešení vybrané krizové situace „extrémní zkrácení dodací lh ty na výrobu 

požadovaných za ízení z devíti m síc  na t i m síce“ manažery jednotlivých divizí a 

odd lení s d razem na jednotlivé role manažer  m  p ivádí k tomuto výsledku zkoumání. 

Role jednotlivých manažeru na jednotlivých pozicích ve vybrané společnosti se vzájemn  

ovlivňují a jejich vzájemné ešení se neustále prolíná. Zásadní je tedy jejich souhra, 

vzájemná spolupráce a komunikace. Pokud by n které zainteresované odd lení, anebo 

divize odmítala spolupráci, nem že byt nadstandardnímu požadavku klíčového zákazníka 

v požadované lh t  vyhov no, anebo by docházelo k nežádoucím prodlevám. Tato situace 

by mohla zp sobit krach celého procesu, a tudíž nenapln ní tohoto požadavku. To by 

mohlo mít za d sledek fatální následky ekonomického a existenčního charakteru pro celou 

společnost. Tento fakt si všichni oslovení manaže i uv domují. 

Své role z obchodního hlediska, výroby, plánování, nákupu a jiných odd lení si jednotliví 

manaže i plní, jednak na základ  p edpoklad  daných ze své funkce a pozice, ale hlavn  

dodržují jasné normy, pravidla, na ízení a vize, které p esn  definují jejich role a v každém 

okamžiku manažer ví, kam sm ovat, jak se zachovat, jaké zdroje má k dispozici a jak je 

použít.  

Jednou ze základních rolí každého manažera v této vybrané společnosti je um t efektivn , 

operativn , v cn  a bez p ílišných časových prodlev rozhodnout s ohledem na poskytované 

zdroje a jejich využití. K tomuto rozhodnutí napomáhá všem manažer m mimo jejich 

pravomocí, vizí a norem - informační systém. V tomto informačním systému jsou 

implementována veškerá data, která se načerpávají pr b žnou obchodní činností, 

plánováním, výrobou, nákupem a cvičnými simulacemi. Součástí systému jsou také 

informace o všech zakázkách, krizových situacích, a pracovních postupech na všech 

úrovních celé společnosti. Dle požadavku tento systém na základ  vstupních hodnot data 

analyzuje, posuzuje, vyhodnocuje a nabídne ešení. Na základ  tohoto výstupu manažer ze 

své role posoudí, zda výstupní hodnota je v po ádku, anebo je nutné vstupní data poupravit 

a dát znovu k zpracování informačnímu systému. Po tomto pr b hu manažer uskuteční 

poslední korekci a rozhodne. 
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Otázka číslo 1. Jaký význam z vašeho pohledu má tato krizová situaceť Všichni dotazování 

manaže i ji chápou naprosto stejn . Uv domují si d ležitost této situace a jsou si v domi, 

jaké d sledky by m lo její nespln ní. Což znamená, že ve vybrané společnosti na 

manažerské úrovni jsou zam stnanci dokonale seznámeni s vizí a sm rem, kam se 

společnost ubírá. ů pro její napln ní jsou ochotni se ob tovat. 

Otázka číslo 2. Jaký p ínos má tato krizová situace pro firmuť Obchodní odd lení i výroba 

se shodují na tom, že ešení této krizové situace jsou cenná data a poučení pro budoucnost. 

Mírnou odchylkou v odpov di je d raz t chto ponaučení. Obchod klade d raz na obchodní 

hledisko a finance. Výroba klade d raz na výrobu a finance. 

Otázka číslo 3. Jaký postoj by m la firma zaujmout k této situaci z prvotního pohledu? 

Z obchodního hlediska delegovat informaci od zákazníka s p íznakem existenčn  d ležité 

na všechny zainteresované odd lení, tak aby byl vytvo ený dostatečný tlak k jejímu 

zvládnutí. Z hlediska výroby je již vše dané normou, postupem a informačním systémem, 

který všechny definované zdroje automaticky zapojí. To znamená, že okamžitý prvotní 

postoj je komunikace, tok informací a vzájemná provázanost jednotlivých rolí.  

Otázka číslo 4. Jakou roli zastáváte v této krizové situaci a co je vaším úkolemť Zde se role 

jednotlivých manažer  p evážn  liší, ale to je dáno jejich funkcí. Nicmén  se neustále 

prolínají v roli komunikační, informační, kontrolní a koordinační. 

Otázka číslo 5. Jaké nástroje používáte na ešení této krizové situace ze své role, a jakým 

zp sobem ji ešíte, aby bylo dosaženo požadovaného výsledkuť Použité nástroje jsou 

v obou p ípadech stejné, jsou jimi data z informačního systému. Veškerou činnost je t eba 

pod ídit firemní strategii a vizi společnosti. Liší se zp sob ešení ze své role. Tato odlišnost 

je dána odlišnou funkcí. 

Otázka číslo 6. Jakého výsledku byste m l dosáhnout ze své poziceť V obou p ípadech je 

jasný cíl, uspokojit požadavek zákazníka a zvládnout tuto krizovou situaci. Ze strany 

obchodního odd lení je kladený d raz na obchod. Ze strany výroby na technologie a 

kvalitu. 

Otázka číslo 7. Jakého výsledku bylo dosaženoť Bylo nalezeno adekvátní ešení této 

krizové situace a zákazníkovi bylo maximáln  vyhov no. 

Otázka číslo Ř. Je n co, co byste na vašem postupu zm nil a v budoucí podobné situaci 

ešil jinakť  Obchodní odd lení i výroba se shoduje na tom, že taková krizová situace 
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p ináší velmi cenná data, která do budoucna napomáhají se t mto situacím úpln  vyhnout, 

anebo je lépe zvládat. 

10.1 Doporučení vybrané organizaci 

Celkový postoj a ešení vybrané krizové situace „Extrémní zkrácení dodací lh ty na výrobu 

požadovaných za ízení z devíti m síc  na t i m síce“ vybranou společností je ukázkový. 

Společnost má propracovaný interní informační systém, který operativn  a rychle 

napomáhá k rozhodnutí všem zainteresovaným osobám. Všechny úrovn  managementu se 

ídí interním systémem postup , norem a vizí společnosti. Všechny tyto nástroje a 

poskytnuté zdroje napomohly k úsp šnému zvládnutí krizové situace a maximálnímu 

uspokojení klíčového zákazníka. 

Z obchodního hlediska bych všeobecn  doporučil v tší tlak na klíčové zákazníky 

Ěklíčového zákazníkaě a jejich forecast zadávaný do výroby tak, aby nedocházelo 

k takovému neplánovanému extrémnímu výkyvu, který p id luje obchodnímu referentovi 

roli krizového manažera a je v této krizové situaci nucený p ijímat krizová opat ení. Je to 

jeden z možných nástroj  a ešení, který bych doporučil do budoucna, aby podobné situace 

nep icházely, anebo aspoň nem ly tak extrémní pr b h, a tudíž i dopad na ostatní obchodní 

partnery, kte í již m li ve výrob  stávající zakázky. Ovšem na obhajobu obchodu, je t žké 

tento tlak uskutečňovat v celosv tovém m ítku a hlavn  v segmentu pr myslových 

aplikací, které mají celosv tovou tendenci r stu, kdy nikdo není schopen určit, co bude 

zítra. 

Z výrobního hlediska bych doporučil p ipravenost na tyto extrémní výkyvy tak, jako uvedl 

senior editel pro výrobu a SCM. Pokud by m ly tyto výkyvy p icházet čast ji a m ly 

tendenci r stu, je nutné se p izp sobit a na základ  již načerpaných dat a ponaučení 

implementovat opat ení. A to navýšením zásob u subdodavatel , což je úkolem nákupu a 

jeho jednotlivých manažer , nebo uzav ením kapacitního kalendá e nap íklad na Ř0% 

účinnosti a 20% zachovat na nečekané výkyvy. Další možností v rámci výroby vyčlenit 

linku, která bude určena pouze na tyto krizové situace, což by m lo za d sledek, že krizová 

situace se stane standardem a výrobní editel v t chto nastalých krizových situacích nebude 

v roli krizového manažera, který hledá, analyzuje a následn  deleguje na jednotlivé 

manažery výroby krizová opat ení, ale bude p etrvávat jeho dosavadní role, která je určená 

jeho pracovním za azením. 
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ZÁV R 

Cílem mé bakalá ské práce bylo zpracování konkrétní krizové situace ve vybrané firm , 

jakým zp sobem byla ešena z jednotlivých manažerských pozic s d razem na jejich role.  

V teoretické části jsem definoval pojmy jako je manažer, jaké jsou typy manažer  a jejich 

možné role. Charakterizoval jsem krizového manažera a požadavky, které jsou na n j 

kladeny. Dále jsem se v noval definování krize, jejich druh m a možným p íčinám. Na 

konci teoretické části jsem se v noval výzkumné metod  interview, které je užíváno v 

rámci praktické části této bakalá ské práce. 

V praktické části eším na základ  poskytnutých materiál  a jednotlivých interview, 

celkové zvládnutí vybrané krizové situace „extrémní zkrácení dodací lh ty na výrobu 

požadovaných za ízení z devíti m síc  na t i m síce“. ešení této krizové situace je pojato 

jako analýza jednotlivých manažerských postup  s d razem na jejich role.  

Poskytnuté a načerpané informace vybrané společnosti a jejich analýza m  p ivedlo 

k záv ru, že manaže i této společnosti na základ  svých rolí, pravomocí a p id lených 

zdroj , vykonávají svou práci ve vzájemné symbióze a spolupráci, tak aby bylo dosaženo 

co nejlepšího výsledku za pomoci nejmodern jších informačních technologií, 

zpracovaných pracovních postup , norem a vize společnosti, kterou si na všech úrovních 

managementu uv domují a d lají vše pro to, aby jí bylo napln no. 

Toto úsilí sklízí své ovoce a vybraná společnost není nadarmo celosv tovou špičkou ve 

svém oboru a neustále tuto pozici upevňuje na mezinárodních trzích. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

top  vrchol, špička, ho ejšek, top manažer = vrcholový manažer 

apod.  a podobn  

atd. 

IS 

SCM 

Tj. 

EPR 

CRM 

UV 

 a tak dále 

Informační Systém 

Supply Chain Management 

To jest  

Enterprise Resource Planning 

Customer Relationship Management 

Ultrafialové zá ení 
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