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ABSTRAKT 

Abstrakt esky 

Obsahem této bakalá ské práce je analýza podnikových proces  výrobního podniku, kon-

krétn  výrobního podniku zabývajícího se výrobou parních turbín. V teoretické ásti 

je popsána problematika procesního ízení, mapování a metody zdokonalování proces .  

V praktické ásti je prezentována vybraná spole nost a následn  popsané konkrétní procesy, 

které v podniku probíhají. Z vyhodnocení SWOT analýzy vyplynou návrhy na zlepšení pro-

ces  ve firm .   

 

Klí ová slova: výrobní podnik, výrobní proces, procesní ízení, SWOT analýza, výroba, 

rizikový management. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve sv tovém jazyce  

The content of this thesis is to analyze the business processes of the production company 

for the specific manufacturing enterprise engaged in the manufacture of steam turbines. The 

theoretical part describes the issue of process management, process mapping and improve-

ment methods processes. In the practical part the selected company and subsequently de-

scribed the processes that take place specifically in the enterprise. The assessment  

of the SWOT-analysis suggestions for improving processes within the company. 

 

Keywords: manufacturing company, manufacturing process, process management, SWOT 

analysis, production, risk management. 
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ÚVOD 

Stále více a více spole ností se st etává s problematikou efektivního ízení podniko-

vých proces . P edstavy o tom, jak procesy definovat a ídit, se však diametráln  liší. Tur-

bulence podnikatelského prost edí, jak v oblasti výstup  (globalizace trhu, zm na struktury 

a poptávky, konkurence), tak i v oblasti efektivního zužitkovaní lidských, informa ních, 

finan ních a materiálových zdroj  (dostupnost a jich cena), s v tším d razem nutí podniky, 

aby svoji strukturu a procesy pružn  p izp sobovaly k m nícím se podmínkám.  

V poslední dob  se procesy dostávají do hledá ku vedoucích pracovník  mnoha 

spole ností.  

Procesy existují v každém podniku bez ohledu na to, zda je n kdo popsal  

nebo ídí. Vždy je však lépe mít je pod kontrolou. Pokud ve své firm  provedeme analýzu 

proces , ve v tšin  p ípad  budeme p ekvapeni, jak neefektivn  jsou n které innosti pro-

vád ny. Stejnou innost nap íklad provádí dva r zní zam stnanci, výsledky inností si p e-

dávají se zpožd ním, n které innosti jsou v rámci zkoumaného procesu nap íklad úpln  

zbyte né, stejné innosti jsou provád ny pokaždé jiným postupem apod. Již z tohoto krát-

kého výpisu nešvar  „ne ízených“ proces  je z ejmé, že jejich ízení vede k zefektivn ní 

fungování a v tší produktivit  každé organizace.  

Cílem práce je provést analýzu t í základních vybraných proces  v daném podniku a 

na základ  provedené analýzy navrhnout opat ení ke zlepšení. 

Teoretická ást bakalá ské práce se v nuje vymezení základních pojm  podnikových 

proces , procesy jako produk ní systémy, procesního ízení, modelování podnikových pro-

ces  a metody zdokonalování proces .  

Praktická ást bakalá ské práce se v nuje analýzou vybraných podnikových proces  

spole nosti XY s.r.o. Popisuje jednotlivé innosti a analyzuje stav proces  v daném výrob-

ním podniku.  

Následn  je provedena SWOT analýza pro t i základní procesy spole nosti. Na zá-

klad  silných, slabých stránek a analýzy p íležitostí a hrozeb nám pom že jednoduše a záro-

ve  p ehledn  zhodnotit výkonnost a efektivnost proces . 
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1 PROCES 

 Pr myslové podniky i spole nosti v sektoru služeb využívají intern  standardizované 

procesy, které p etvá ejí vstupy na hodnotn jší výstupy. Spole nost se m že považovat za 

lánek navzájem propojených proces , nebo abstraktn eno, jako jeden obrovský trans-

forma ní proces. ím je spole nost efektivn jší p i transformaci, tím vetší hodnotu vytvá í 

pro spole nost. Problémy s jakostí narušují proces transformace, ni í hodnotu 

a zp sobují ekonomické ztráty.  (CARDA, 2003) 

 V systémovém pojetí je možno na firmu nahlížet, jako na otev ený systém,  

který vstupy ze svého okolí transformuje na výstupy, jež poskytuje rovn ž svému okolí. 

Základní model produk ního systému je znázorn n na obrázku níže. Okolí poskytuje také 

zp tnou vazbu produk ního systému.  (CARDA, 2003) 

 

Obrázek 1 Model procesu [Grasseová, 2008] 

 

1.1 Základní pojmy  

V této kapitole jsou objasn ny základní pojmy spojené s procesy a procesním ízením 

podniku. Mezi tyto základní pojmy pat í:   

 

Vstup procesu - do systému, jsou zdroje, které pot ebuje podnik pro vytvá ení požadova-

ných výstup . Mezi vstupy pat í lidské zdroje, poptávka zákazník , suroviny, materiál, stro-

je, za ízení, energie, kapitál atd. Vstupy je možno klasifikovat na zdroje, které se transfor-

mují do výstupu: 
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- materiál, 

- informace, 

- zákazníci. 

A zdroje, které se netransformují do výstup :  

- fixní aktiva, 

- spot ební materiál, 

- lidské zdroje.  (Škapa, 2008) 

Výstup procesu – objekt, nebo stav objektu po skon ení procesu. Nap íklad: dokument, 

odeslaný e-mail, vy ízená žádost, hotový výrobek, nebo vyškolený pracovník. 

Aktivita je atomická (dále ned litelná) innost v rámci procesu a m že být manuální,  

nebo automatizovaná (tzv. workflow aktivita). 

Manuální aktivita vyžaduje pouze lidskou práci, workflow aktivita vyžaduje krom  lid-

ských i technologicky orientované zdroje. Speciálním p ípadem workflow aktivity je auto-

matická aktivita, která probíhá zcela bez lidské ú asti.   

Typy aktivit – jsou rozlišovány 4 typy aktivit: zahájení, zm na (p sobení), rozhodování 

(schvalování) a ukon ení. 

- Zahájení že být vyvoláno t emi p inami. Bu  m že být periodicky plánované, nebo 

že vzniknout na základ  osobního požadavku (p íkaz, poptávka, žádost),  

nebo m že vzniknout kv li nastalému stavu, mimo ádné situaci (havárie, docházející 

zásoby). 

- Zm nou je mín n bu  návrh, nebo p sobení na ur itý p edm t, kterým m že být zdroj 

(pracovník, výrobní prost edek), okolí (stakeholde i), produkt (p ípadn  materiál, polo-

tovar), nebo informace (dokument, údaj v databázi). Je d ležité nezam ovat p edm t 

sobení procesu se zdrojem procesu, jak je dále vysv tleno. 

- Rozhodování musí být provád no kompetentními osobami na základ  p edem zvole-

ných a jasných kritérií. Pokud nesta í rozhodnutí na první úrovní, rozhodovací problém 

eskaluje na úrove  vyšší.  
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- Ukon ení je aktivitou, p i které vzniká výstup procesu, kterým m že být hmotný pro-

dukt, služba, informace, nebo zm ný stav objektu (p ijatý pracovník, po ízený stroj). 

Zdroje procesu jsou všechny objekty nezbytné pro výkon aktivit v rámci procesu. P i složi-

jších aktivitách jsou to obvykle lidé, vykonavatelé inností, p i jednodušších aktivitách 

jsou to zdroje jako výrobní prost edky, nástroje, informace, nebo jiné procesy, resp. pod-

procesy.  

Zdroje se od p edm tu p sobení procesu liší tím, že nejsou v pr hu procesu zm ny 

nebo spot ebovány a mohou být využity i p i jiných procesech. 

Vykonavatel je jednozna  identifikovaná osoba (pracovník), zodpov dná za výkon dané 

innosti v rámci procesu. Vykonavatele lze také ozna it za ú astníka procesu. 

Každý proces v procesní organizaci musí mít svého manažera, který zodpovídá za prove-

dení procesu od za átku do konce. Tento manažer je nazýván vlastníkem procesu a je také 

odpov dný za navrhnutí procesu, za vytvá ení nástroj  na jeho podporu a za zajiš ování 

trvale vysoké výkonnosti procesu, k emuž využívá zavedený systém metrik. Dále musí 

vlastník podporovat a motivovat zaangažované lidi, poskytovat jim kvalifika ní rozvoj  

a informace nezbytné pro výkon jejich innosti.  (HAMMER, 2000) 

Instancí procesu je myšlena práv  jedna realizace procesu, jedno opakování. 

Produkt a proces jsou základní složky produk ního systému. Produk ní systém má 

cílové chování, sm uje k dosažení stanovených cíl . Cíle produk ního systému jsou budou-

cí stavy, které mohou být formulovány s r znou formou obecnosti, od obecných  

jako jsou nap . uspokojování pot eb zákazník , maximalizace zisku, až po velice konkrétní  

a m itelné, které se mohou v pr hu asu m nit a up es ovat.  

1.2 Typy a charakteristika proces  

Rozd lení firemních proces  prezentuje zásadní krok, který pomáhá pochopení fun-

gování celé organizace. Díky kvalifikaci proces  je možné s jednotlivými procesy dále pra-

covat a ozna it jejich základní vlastnosti a komunikaci s dalšími procesy.  

Procesy m žeme rozd lit hned n kolika zp soby, p emž podstatné je rozlišení z pohledu 

souvislosti s napl ováním zám  organizace. (GRASSEOVÁ, 2008) 
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Základními neboli klí ovými procesy jsou mín ny takové procesy, jimiž jsou zabezpe o-

vány hlavní firemní aktivity, které naplno souvisí se službami pro kupující, a které pomáhají 

k napl ování zám  organizace. 

Podp rné procesy ozna ujeme takové, jejichž spot ebitelé jsou interní zam stnanci. Tyto 

procesy menší úrovn , mají napomáhat postupu základních proces . 

ídícími procesy rozumíme procesy interní, jejich ú elem je tvorba dat pro úpravu a reali-

zaci ostatních proces . „Zabezpe ují a ur ují ízení a rozvoj výkonu organizace.“ Výstupem 

jsou instrukce, sm rnice, pravidla, plány, apod. (KOVÁCS, 2009) 

Pr h procesu prezentuje soubor konání, které na sebe vzájemn  navazují a p sobí. Po-

kud jde o složit jší proces, zjednodušuje se na subprocesy. Tím je možno procesy pak ješt  

rozd lovat a samostatn  zkoumat jejich jednotlivé ásti.  

Vlastník proces  je jednotlivec, který má odpov dnost za dosahování cíl , za jejich dlou-

holeté efektivní napl ování a za jejich další monitorování. Musí disponovat dosta ujícími 

znalostmi týkajícími se fungování procesu a oprávn ním pro jeho ízení. U všech procesu je 

možné specifikovat i klienta, tzn. osobu, roli, útvar i instituci, která je výsledkem procesu 

stanovena. U zpracování procesu obchodní možnosti je klient zákazníkem, jenž vypsal výb -

rové ízení.  (GÁLA, 2009) 

Firemní proces není možné pojímat úpln  lineárn , nýbrž variabiln  vzhledem k lišícím  

se podmínkám. Ovliv uje jej n kolik initel  a podmínek, se mohou, p ípad od p ípadu, 

st ídat. Podobn  tak základní aktivity v procesu nejsou úpln  náhodné, ale vždy plynou 

z podstaty procesu. Proto mimo jiné se p i dosahování zám  uvádí také nutnost uznávat  

a poznávat objektivní p irozenost postupu a objektivnost daných p edpoklad , namísto sta-

novování hlavního azení inností v procesu. ( epa, 2006) 
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2 PROCESNÍ ÍZENÍ 

Pokud cht jí firmy držet krok v p ítomné globální a informa ní spole nosti, musí  

se dokázat p izp sobit m nícímu se prost edí a držet s ním krok. Na firmy po ád siln ji p -

sobí hlavní vlivy, kterými jsou kupující, konkurence a zm na. Poptávka je r zná dle toho, 

jak jsou odlišné požadavky zákazník , není možno spolehliv  p edpokládat ani rozvoj trhu 

nebo životní cykly produkt , ani rychlost technického pokroku. Tyto a mnoho dalších ar-

gument  nutí firmy být maximáln  flexibilní, a proto také hodn  spole ností vybírá procesní 

ístup ízení. (TRUNE EK, 1999) 

2.1 Porovnání procesního a funk ního p ístupu 

Filosofie funk ního pojetí spo ívá v rozd lení práce mezi funk ní útvary, vytvo ené na 

základ  jejich obratností, a tomu též odpovídá organiza ní struktura, založená na útvarech. 

V rámci t chto celk  dochází k rozmíst ní výrobních proces  na n kolik menších, prostších 

úkon . Vzniká tak eventualita, aby tyto nesložité kroky provád l kterýkoliv pracovník, což 

je nejd ležit jší p edností tohoto p ístupu. Funk ízená firma s sebou nese, ale i n kolik 

nevýhod, jimiž jsou kup íkladu velké po ty pracovník  nep inášejících hodnotu, up ednost-

ování užitk  funk ních míst, nad prosp chy celé organizace, omezené možnosti zm n, ne-

bo existenci p ebyte ných n kdy i zdvojených inností. Výsledkem 

je pak nezp sobilost adekvátn  odpovídat na požadavky zákazník  a jejich napln ní.  

(GRASSEOVÁ, 2008) 

Mnoho nevýhod, které s sebou p ináší funk ní p ístup, je vylou eno v p ípad  procesního 

ístupu. Jde o ízení organizace, které umož uje zdokonalovat a optimalizovat její chod 

tak, aby ú eln , efektivn , a hospodárn  odpovídala na požadavky spot ebitele. Prost ednic-

tvím procesního ízení je na organizaci hled no, jako na systém vzájemn  navazujících pro-

ces  a práce není konána separátn  v osamocených jednotkách, ale opa  jimi protéká. Jak 

se uvádí podstatou procesního ízení je p edevším pochopení hlavní logiky obchodu, zvlášt  

základních et zc , konání a jejich vzájemných spojitostí, a to ve spojitosti na d ležité hod-

noty organizace. Tyto et zce aktivit pak stanovují podstatu fungování celé firmy. Aby bylo 

možné porozum t chodu organizace, je pot eba se obeznámit se vzájemn  souvisejícími 

procesy, ozna it je a popsat.  (GRASSEOVÁ, 2008) 
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Jeden z hlavních d vod , pro  používat procesní ízení podniku, je v tší p izp sobivost 

a leh í zm na v rámci procesu. Pro sou asné tržní prost edí je p ízna né, že se firmy zam -

ují spíše na jednotlivé nutnosti zákazníka. S každým odb ratelem jde tedy o trochu jiný 

záv re ný produkt. Je tedy na míst , aby celý proces byl jednoduše p izp sobivý a tyto malé 

rozdílnosti nijak nenarušovaly jeho efektivnost. (HAMMER, 2000) 

Výhodou je i jasn jší role jednotlivých zam stnanc  v každém procesu. Ti mají ur ené vstu-

py a požadované výstupy s jasným finálním cílem. Též jejich pozice v procesu je jasn jší, 

což m že být velice výhodné pro lepší vykonávání práce. Pro lepší p ehled se astokrát vy-

užívá procesní mapování, ve kterém jsou jednotlivé pom ry v daném procesu graficky zná-

zorn ny. 

Další p edností procesn  vedené organizace, je zna  vyšší možnost samotných zam st-

nanc  se zlepšovat. I díky tomu, že procesní innost je konání opakující se, je tady místo 

pro u ení a následující zlepšování výkonu pracujících. U ením m žou zam stnan-

ci dosahovat lepších výsledk , a tím dostat i prémií za odvedenou práci. Díky opakovanému 

vykonávání práce, se pracovníci nau í d lat svoji innosti co nejefektivn ji a to je p ivádí 

k tomu, si práci snáze uspo ádat. Tím se odstraní neuspo ádanost a naopak je snazší dozor 

a náhled do procesu inností, a tudíž je pak efektivn jší informovanost o pr hu procesu. 

Plusem procesního ízení závodu je i jasné orientace na výhodné zlepšení. Firmy využívající 

funk ní ízení se astokrát setkávají s r znými zlepšovacími p ístupy, které jim mají zajistit 

konkuren ní p ednost a v tší úsp šnost na trhu. ím více takových plán  na vylepšení pod-

nik používá, tím více nepatrn jších rozdíl  nastává v rámci p ístup  jednotlivých ástí. Pro-

tože jde o funk ízený podnik, každé odd lení vidí ve vylepšení hlavn  klad pro sebe, ale 

navíc i jisté ohrožení ve form  nedostatku práce. Protože se procesní ízení veš inou zam -

uje na odb ratele (p edevším koncového), je díky tomu jakékoliv zlepšení všemi pracovní-

ky chápáno, jako krok pro vyšší spokojenost zákazníka. Vylepšením tak nevzniká rozpor 

mezi zam stnanci, ti naopak jasn  znají, co je vylepšením sledováno.  
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2.2  Procesní ízení náklad  

Protože se p i využití procesního ízení v podniku astokrát p echází na celkové nové pojetí 

ízení, je nezbytné této zm  upravit i pohled ízení výdaj . Obdobn  jako koncepce ízení 

individuálních aktivit, i náklady je t eba za ít vnímat funk  a naopak je pozorovat proces-

, podle toho, jak se za sebou vytvá í význam pro odb ratele.  (STAN K, 2003) 

idaná hodnota 

Aby m la innost v procesu sv j smysl, m l by její výstup mít ur itou p idanou hodnotu 

proti vstupu. Orientace na koncového zákazníka stanovuje, že hodnota by m la mít význam 

zrovna pro n j. Hodnotu dodávají zvlášt  procesy hlavní, ale taky podp rné procesy mohou 

dodávat hodnotu procesu hlavnímu.  

Pr žná doba 

Pr žná doba je doba, která je nutná pro postupnou realizaci všech inností v rámci proce-

su tak, jak na sebe navazují. Je to tedy as, který ub hne od zapo etí procesu, po jeho 

ukon ení. Do shrnutí dob získaných m ením asu nezbytných na vykonání každé z inností 

v procesu, je pro získání celkové (hrubé) doby pot eba zapo ítat i as vynaložený na opra-

vy, ekání, atd. 

Výdaje na proces 

Samotné p azení výdaj  k individuálním proces m na základ  detailního sledování jednot-

livých inností m že být pom rn  náro né. Náro nou ást prezentují p edevším ty náklady, 

které jsou sdílené ve v tšin  proces  (p ípadn  i podprocesech). V tšinou  

je pro tento typ výdaj  používán termín „režie“. Náklady rozd lujeme na p ímé a nep ímé 

náklady, n kdy nazývány také režijní. V každém p ípad  závisí na objektu, na který náklady 

alokujeme. V teorii se také m žeme setkat s p edstavou nákladový p edm t – tedy sledova-

ná složka.  Nákladový objekt je libovolný prvek, ke kterému chceme p ipojit náklady. M že 

to tedy být podnik, proces, útvar, innost atd.  

Jedním z p ístup , který dopomáhá vhodn  alokovat všechny složky výdaj  je metoda ABC 

(Activity-Based Costing). Díky tomuto procesu p azování náklad  m žeme p ehledn  

pozorovat náklady na jednotlivé innosti podél plného procesu. Metoda ABC používá jiný 

postup p azení režijních náklad  než klasická kalkulace. U veškerých inností v procesu 
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sleduje skute  vynaložené náklady na jednotlivé výkony. Díky tomu je možné nap íklad 

stanovit, která z inností v rámci celého procesu je nejvíce drahá. Pr h pro použití ABC 

analýzy je tvo en následujícími ty mi kroky:  

1. Jasné ur ení aktivit,  

2. stanovení nep ímých náklad , 

3. výpo et daných náklad  v rámci dané aktivity, 

4. ur ení náklad  sledovaných v nákladovém objektu. (Popesko, 2014, web) 
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3 ORGANIZA NÍ STRUKTURA 

Aby bylo ve firm  procesní ízení co možná nejú inn jší, je nutné pro jeho zdárné fun-

gování utvo it dosta ující podmínky. Tyto p edpoklady mohou být ovlivn ny kup íkladu 

vhodným nastavením samostatnosti, organiza ní strukturou podniku a zodpov dností za-

stnanc , p ehodnocením taktiky podniku (orientace na zákazníka), nastavením firemních 

informa ních technologií za cílem podpory proces  a v neposlední ad  též vyhovujícím 

nastavením hodnototvorného et zce. Nejd ív se budeme v novat organiza ní struktu e. 

V jakémkoliv podniku je podstatné ur it jeho organiza ní stavbu. Jde o uspo ádání odd le-

ní, jednotlivých pracovních pozic a jejich oboustranných vazeb mezi sebou. Pom r, který je 

používán pro tvorbu této struktury, je vztah víceúrov ový, kdy se rozlišují nad ízené 

a pod ízené pozice, p ípadn  procesní, kdy se hledí na postupnost jednotlivých úkon  vyko-

návaných pracovníky na odlišných pracovních postaveních. 

Takto utvo ená struktura ve firm  tvo í jeho podstatu, na kterou se dále napojují následující 

specifikace, a také neúpln  ur uje, jakým postupem podnik jako celek pracuje. 

3.1 Procesní struktura 

Tvo ením vazeb v rámci procesu dochází k tvorb  procesní struktury. Jedná se o návaznost 

jednotlivých inností. Jedná se o vazby hmotn -energetické nebo informa ní vztahy. Podob-

nost procesní struktury ur uje i daná diferenciace podrobností jednotlivých proces . Jestli 

bychom zvolili diferenciace velice jednoduché, procesní struktura by byla nadarmo prostá 

(dodavatel, firma, spot ebitel). V opa ném p ípad  p i velké detailnosti  

by byla struktura nep ehledná. (Blažek, 2014, web) 

3.2 Útvarová struktura 

Tuto strukturu stanovuje obzvlášt  hierarchické uspo ádání, tedy pom ry nad ízenosti 

a pod ízenosti. K ur ení útvarové struktury, pracovních i funk ních míst a mocenských, 

pak též informa ních a hmotn -energetických pom  mezi ni. Dochází k p azování vý-

robních míst k daným innostem a ur ení odpov dnosti za korektnost vykonání. Jestli by-

chom zvažovali procesní strukturu jako uspo ádání aktivit, útvarová struktura potom cha-

rakterizuje uspo ádání lidských zam stnanc . Rozlišují se tedy fáze ízení, p emž efektivní 
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pracovníci reprezentují nultý stupe ízení, jejich p ímí vedoucí znamenají první stupe  atd. 

ím je množství fází nižší, tím je skladba plošší. Mimo stup  se k charakteristice útvarové 

struktury používá i rozp tí. Tato d ležitost stanovuje množství pod ízených jednomu šéfovi. 

i velké hodnot  rozp tí je nebezpe í pohlcení šéfa. (Blažek, 1999) 

Každý systém má svoji organiza ní strukturu. V závodech je struktura asto na první 

pohled ur ena obzvlášt  vztah šéf / pod ízený. Této form  uspo ádání odpovídá útvarová 

struktura, která jist  nemusí být prvotní. Pro procesn ízenu firmu je nejhlavn jší procesní 

struktura, dle které je až následn  vytvo ena struktura útvarová. Jde tedy o to, že na pod-

klad  hierarchie jednotlivých inností se stanoví jednotlivé pozice, jejich pracovní obsah 

a hierarchické vztahy.   

Jestli chce firma dosahovat dlouhodobých zisk , m la by mít p esn  ur enou nejd ležit jší 

innost podnikání. Nejvýznamn jším cílem této innosti je krom  jiné vytvo it výrobek ta-

kový, který je spot ebitel ochoten si po ídit. Tato innost se m že rozložit na n kolik ástí, 

které na sebe navazují a tím tvo í proces. Dle tohoto procesu se formuje útvarová organiza-

ce. Tedy procesní struktura je prvotní a útvarová struktura je druhotná. Protože procesní 

ízení d lá s ur itou mírou odpov dnosti zam stnanc  samotných, je zde možnost 

pro redukce hierarchických stup  ve firm . Tím se taky stup uje rychlost pro vhodné eše-

ní problém  a schvalování rozhodnutí, a op t se stup uje nutná pružnost celého systému 

a krátí se pr žný as proces . Krátí se as schvalování vhodných zm n a firma 

 je tak více flexibilní. Sou asn  mají pracovníci v tší míru nezávislosti a také zodpov dnosti,  

což zase p ivádí k rychlejšímu jednání v rámci procesu a pomáhá i k angažovanosti jednotli-

vých zam stnanc  a tím se zvyšuje hodnota výstupu. Plošší struktura firmy také urychluje 

tok údaj  podél celého procesu. Je to dáno tím, že všechny závažné informace m žou  

být poskytovány p ímo výkonným zam stnanc m, nikoli jejich šéf m, kte í by eventuáln  

museli ješt  následn ešit další postup na bázi t chto informací.  (Blažek, 2006) 
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4 MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCES  

Aby firma mohla své procesy lépe ovládat, je dobré ud lat jejich modely, prost ednic-

tvím kterých je možné skute né procesy líp analyzovat a následn ídit. Pro modelování 

firemních proces  jsou ur eny ur ité normy, které umož ují prostou orientaci v této oblasti. 

Hlavním normou je ISO 14 258, které definuje základní pojmy a povinnosti pro modelování 

organizace.  ( epa, 2012) 

Jestliže mají být firemní procesy ovládány, m ly by být i jasn  vymezeny a popsány. Vylí it 

proces lze pomocí textu i graficky. Pro modelování proces  se navrhuje jeho grafická forma 

z d vodu p ehlednosti a prostší orientaci v popisovaném procesu. (BASL, 2002) 

Významným prost edkem pro mapování proces  jsou procesní mapy, jež graficky znázor u-

jí složky (objekty nebo informace) a innosti (vykonávané lov kem nebo strojem).  (Fiala, 

2003) 

Jedná se o jasné a uspo ádané zobrazení dat, získaných modelováním proces , jejichž zám -

rem je umožnit pochopení chodu firmy prostým uspo ádáním tak, aby bylo lehce srozumi-

telné pro každého, který danou firmu nezná. 

Mapa m že stanovovat sou asný stav nebo stav proces  v budoucnosti. Je možno ji využít 

i u stávajících proces  pro analýzu ú elu, kterému proces slouží, pak pro rozbor funkcí, 

které proces koná, a navíc k zachycení mechanism , prost ednictvím nichž se tak d je.  

Procesy, dané pr hy a v tvení, zaznamenané v procesní map , musí spl ovat n kolik 

edpoklad  – jeden z nich je opakující pr h. Jedná se tedy o sí  za sebou propojených 

proces , které p ímo na n  navazují. 

4.1 Modelování proces  

- l by být jasný nejen pro osoby podílející se na jeho vytvá ení, 

ale i pro uživatele, kte í s ním dojdou do styku na libovolné uživa-

telské úrovni, 

- realita, kterou zachycuje, by nem la být velice prostá, ale sou as-

 ne složitá, 

- model musí zachycovat všechny základní aktivity procesu. 
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Hlavními body všech modelu podnikového procesu jsou: 

 Proces – chápeme jako strukturu na sebe navazujících chod , p emž jeho porozu-

ní m že být podmín né, nebo  závisí na n kolika faktorech, zda bude innost ja-

ko proces vymezena. 

 innost – innostmi se rozumí taková po ínání, která vytvá í proces, nebo m žou 

být jako proces bezprost edn  vylí ena. 

 Podn t – podn ty jsou mín ny p iny i d vody existence jednotlivých inností. Po-

kud jde o vn jší popudy inností, tzn. o podn ty, které pochází z okolí, mluvíme o 

událostech. Vnit ní p iny, jsou potom situace, v nichž se daná innost nalézá. 

  Vazba i návaznost – innosti procesu jsou t íd ny do vzájemných postupností 

a prost ednictvím vazeb jsou tyto souvislosti inností vylí eny.  ( EPA, 2006) 

 

Procesy lze eventuáln  modelovat v odlišných detailech a podle komplexnosti zobrazova-

ných údaj . Jedním z potencionálních rozlišení rovin modelu procesu, je podle komplexnosti 

zobrazovaných realitou: 

- procesní mapy: jednoduché rozvojové diagramy inností, 

- charakteristika procesu: vývojové diagramy inností obohacené o 

následující údaje charakterizující proces, 

- procesní modely: vývojové diagramy inností zv tšené o další 

údaje charakterizující proces hodn  dob e, aby mohl být analyzo-

ván, modelován a ízen.  ( EPA, 2006) 

 

4.2 Normy pro modelování podnikových proces  

V sou asné dob  existuje ada konkurujících si norem pro zobrazování firemních 

proces . Jedná se o soubory zákon  a zásad, vymezených pro grafické znázor ování podni-

kových proces  prost ednictvím procesních nákres  (procesních map). Každý diagram 

 se vytvá í z mnoha grafických zna ek. 
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Jeden z kone ných vý  norem je uveden ve standard Business Process Management Nota-

tion (BPMN). Tento standard maximáln  spl uje pot eby této práce – používá se ke tvorb  

procesních diagram , je jasný, uspo ádaný a umož uje lehkou orientaci. Jak se p edstavuje 

v provád cích listech, jde o intuitivní normu pro široké spektrum spot ebitel , od obchod-

ních analytik  p es technické vývojá e až po denní uživatele. Tvo í most mezi návrhem ob-

chodního procesu a jeho používání. (Group, Object Management, 2014 web) 

4.2.1 Objekty tokové   

Tokové objekty jsou nejvýznamn jším grafickým prost edkem pro definování procesu 

a rozlišujeme následující: 

Události – jsou jimi myšleny jakéhokoliv d je v procesu, zvlášt  za átek a konec akce nebo 

zm na statusu objektu. leníme na t i hlavní události a vyzna ují se následovn : 

 

Po áte ní událost Pr žná událost Kone ná událost  

Obrázek 2 Zna ení základních událostí [Group, Object Management, 2014 web] 

 

innosti – innosti, uskute né v rámci procesu. Jde o hlavní prvek chování podniku, 

obecným pojmem, který formuluje to, co podnik koná.  

 

innost Subprocess

 

Obrázek 3 Zna ení inností [Group, Object Management, 2014 web] 

 

Brány – znázor ují odhodlání o následujícím vývoji procesu. Používány pro ízení sekven -

ního chodu zpracování. Umožnují analýzu do v tví, i opa  spolku více v tví zpracová-

ním do jedné. 
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Obrázek 4 Zna ení Bran [Group, Object Management, 2014 web] 

4.2.2 Objekty datové   

Jde o výstupy a vstupy inností v procesu. Údaje jsou používány jako p vod informací 

 pro rozhodování a jsou nám tem k zpracování. Datové objekty d líme na nezávislé,  

nebo jako soubor p edm tu. leníme tyto typy: 

Datové
objekty

Vstupní
data

Výstupní
data Datové

uložišt

 

Obrázek 5 Zna ení datových objekt  [Group, Object Management, 2014 web] 

4.2.3 Objekty spojovací 

Spojovací objekty (toky) znázor ují postupnost, v jakém budou innosti v rámci procesu 

konány. Zna kou je šipka sm ující od zdrojového p edm tu k cílovému, a lišíme tyto: 

Sekven ní toky – jedná se o hlavní sekven ní tok, který znázor uje po áte ní událos-

ti p es jednotlivé innosti, odlišnými zp soby až ke kon enému stavu. 

Toky zpráv – používá se pro zobrazení tok  zpráv mezi dv ma „Pooly“, jež jsou na-

chystaný zprávu poslat a p ijmout. 

Asociace – se používá k všeobecn  mín nému p ipojení zprávy, nebo objektu 

k podstat  procesu. 

 
     

Sekven ní toky  Toky zpráv   Asociace 

Obrázek 6 Symboly spojovacích objekt  [Group, Object Management, 2014 web] 
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4.2.4 Bazén a dráha 

Bazén a dráha umož ují v charakteristikách proces  znázor ovat hlediska názoru jednotli-

vých entit - závod  a ú astník  procesu. 

Bazén zastupuje ú astníka procesu (organiza ní úsek podniku nebo druhý podnik, v n mž 

proces prochází) a je len n na individuální dráhy. 

Dráhy jsou prvkem bazénu a prezentují jednotlivé aktéry (organiza ní složky, ú astníky a 

další substance, které souvisí s procesem). 

 

Ba
zé

n

Ba
zé

n

Dr
áh

a
Dr

áh
a

 

Obrázek 7 Znázorn ní bazénu a drah [Group, Object Management, 2014 web]

 

4.2.5 Artefakty 

Artefakty slouží k poskytnutí dalších informací týkajících se proces . B žnými artefakty 

jsou t ídy a textové poznámky, ale závisí pouze na použivateli,  

které bude pak dodávat a používat. 
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5 TECHNIKY ZLEPŠOVÁNÍ PROCES  

V rámci zdokonalování je nezbytné v závod  rozlišit n kolik stanovisek, jak zm ny 

k vylepšení provád t. Tyto p ístupy lze v podstat  rozvrhnout do dvou skupin. A to na jed-

norázové zlepšení a neustále zlepšování. Do první skupiny p ísluší zejména reeingineering, 

kterému zvlášt  jde o p em nu komplexní. Tento p ístup tedy po ítá jenom ur itou situaci, 

ne celkový stav závodu a jeho p íští vývoj. Jde o jednorázovou akci, jež má p íslušný za á-

tek a napln ním vlastního cíle je ukon ena a zam stnanci pak m žou eventuáln  projít 

k další aktivit . Proti tomu neustálé zlepšování, je ur eno na nikdy nekon ící sled inností, 

které vedou k stále realizaci zm n. Zde m že jít bu  o malá zlepšení s nevelikým dopadem 

na veškerou spole nost, nebo o vylepšení v tšího charakteru, které svým uskute ním 

ovlivní po etnou ást závodu. 

 

Obrázek 8 Zdroje p in potencionálních zm n [DRDLA, 2001] 
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kte í tv rci se soust ují na detailní popis jednotlivých áste ných krok , ze kterých 

by se mohl proces zdokonalování skládat.  

Poznáme 6 fází, v rámci kterých stanovujeme, soubory inností návrhu procesního obratu. 

 

 

Obrázek 9  Soubory inností projektu procesní zm ny [ epa, 2012] 

 

S dalším podrobn  popsaným b hem je možné se setkat u oblasti zlepšování podnikových 

proces . Rozlišujeme deset navazujících kategorií aktivit. 

 

 

Obrázek 10 Postup BPI [Page, 2010] 

 

Oba pojmenované postupy dávají širší návod, jak p i zlepšování firemních proces  dosáh-

nout kladných výsledk . Avšak ne vždy jde tyto velice solidní metody bez námitek užít. 

asto jsou žádané úpravy, které by co nejlépe ukazovaly cíle, technické zázemní, aktuální 

sou asní situaci a další jevy, související s daným procesem. (Page, 2010) 

Nejp irozen jším a v literatu e astokrát popisovaným postupem je Deming v zlepšovací 

cyklus PDCA, používaný v celé ad  okruh , nebo  jeho základy je možné aplikovat prak-

ticky na libovolný proces nebo zm nu. (Veber, 2003) 
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Obrázek 11 Model PDCA  [Veber, 2003] 

 

Po uskute ní všech fází p ichází op tovn  k navracení na po átek. 

Na zásad  opakování n kolika obecných fází trvá i metoda DMAIC, která svým zdrojem 

pat í k modelu kvality Six Sigma.  

 

 

Obrázek 12 Metoda DMAIC [DMAIC Tools, 2014 web] 

5.1 Nep etržité zlepšování proces  

Principem této metody je zase cyklický pr h jednotlivých fází perspektivního zlepšování 

proces . Je doporu ován další pr h, fázi: 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 29 
 

 

Fáze A: Výb r - V rámci této fáze je nutnost dojít k popsání problému a proces , s touto 

otázkou související a dále k rozboru dopad .  

Fáze B: Analýza proces  (As-Is) – Hlavním cílem této fáze, je ur ení problémového proce-

su, takového jaký je. Pak vymezení pot eb zákazník , rozbor p in škod v procesu, vyme-

zení výstup , zpr hledn ní a porozum ní souvislostí, uv dom ní si možnosti zlepšení  

a chystání projektu, jehož cílem je vylepšení procesu. 

Fáze C: Návrh ešení (To-Be) – V této fázi je vývoj sm rem k návrhu dalšího procesu  

nebo jeho redesignu. Výstupem je tedy eventualita vylepšení procesu, jehož sou ástí  

je tvo ení plánu, podklady eliminující škody, asový plán, návrhy zlepšující ukazovatele, 

matice odpov dností a dokumentace pro použití zm n. 

Fáze D: Implementace návrhu – Záv re ná fáze prezentuje implementaci vytvo eného pro-

jektu a dokumentace zavád ní zm n, dále m ení vylepšení procesu. 

 

 

Obrázek 13 Posloupnost fází trvalého zlepšování proces  (CPI) [Wolf, 2006] 

 

5.2 Základy reengineeringu 

Vymezení reengineeringu: „Reengineering je vlastn  zásadní p ehodnocení a rázná rekon-

strukce (redesign) podnikových proces  tak, aby byla možnost dosáhnout dramatického 

zlepšení z hlediska kritických kritérií výkonnosti, jako jsou výdaje, služby, jakost 
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a rychlost.“ Jde hlavn  o radikální zm nu za cílem dosažení podstatného zlepšení. 

(HAMMER, 2000) 

V této definici je d raz na slova rázný, podstatný, dramatický a také na slovo procesy. 

Slovem „rázný“ je zde myšleno posouzení dané innosti, která by mohla být pro podnik 

ínosná. V podstat  pro  je tato innost uskute ována práv  tímto postupem a ne jiným. 

Tady je nezbytné se nezam ovat na již b žné p ístupy a postupy v rámci podniku již zab h-

lé a nebát se použít i nových, osobitých p ístup  k ešení. Významné tedy je koncentrovat 

se na to co by m lo být, opa  se vyprostit z toho co je.  

Za slovem „podstatný“ se v této spojitosti schovává možnost, jak se p istupuje 

k transformaci innosti podstupující reeingineering. Daná aktivita se neupravuje za možnos-

tí, aby spl ovala, ale celá je vybrána a vym na inností novou. Takový postoj tedy tvo í 

obrat od samého základu, ne pouze povrchové úpravy již existující p sobení, ale její úplnou 

obm nu. 

„Dramatické“ v daném p ípad  ukazuje na ideální dobu, kdy se reengineering používá.  

Na rozdíl od nep etržitého zlepšování, reengineerig je pro neveliké zm ny nevhodný.  

Jeho nákladnost, je nezbytné srovnat vyšším ziskem, je tedy ideální k ešení d ležit jších 

problém , jejichž východisko p ináší i významní zisk. Ne všechny podniky musí tedy nutn  

používat možnosti reengineeringu. (HAMMER, 2000) 

„Procesy“ zde p edstavují kompletní postup myšlení. V tšina závod , manažer  a len  

vedení firem má sklon hled t na jednotlivé innosti jako na zvláštní ásti podniku. 

Avšak zrovna tato kontinuita je pro podnik tím zna ným p ínosem, protože pouhý produkt 

(rezultát všech inností) je to, co závod navrhuje zákazníkovi. Jelikož lze proces vymezit 

jako: „komplex inností, který žádá jeden nebo více eventualit vstup  a vytvá í výstup který 

má pro spot ebitele hodnotu“. (HAMMER, 2000) 
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Obrázek 14 Reengineeringový diamant [HAMMER, 2000] 
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 II. PRAKTICKÁ ÁST 
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6 EDSTAVENÍ SPOLE NOSTI 

Pro svou bakalá skou práci jsem oslovil spole nost XY s. r. o., která se v pr hu 

více než stoleté historie parních turbín v Brn , dostala na špi ku výrobc  turbín ve sv . 

Založení spadá až do roku 1814, kdy spole nost vznikla ve Šlapanicích u Brna, následn   

v roce 1872 byla založena akciová spole nost První brn nská strojírna. Spole nost produ-

kuje turbínová za ízení do 65 zemí 5 kontinent . Spokojené zákazníky nalezneme nap íklad 

v Kataru, USA, Malajsii, Austrálii, Brazílii nebo v blízkém Polsku, Rusku i Itálii. 

Pro spot ebitele zabezpe uje také pozáru ní a záru ní servis. Za dobu svoji existence 

v oblasti produkce parních turbín zdárn  vyrobila zákazník m a zavedla do provozu více 

než 4 240 turbín o celkovém výkonu p esahujícím 18 000 MW. V sou asné dob  firma za-

stnává 700 lidí.   

 

 

Obrázek 15 Rotor turbíny [Parní turbíny v Brn , 2010] 
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Procesy probíhající ve firm  XY s. r. o. 

 

 Proces v spole nosti XY je chápan jako souhrn cílených inností, které vedou  

ke zpracování materiál  nebo informací p i sou asném spot ebování zdroj  a k vytvá ení 

ípadné hodnoty. Mají definované vstupy a výstupy. 

Popis proces , jejich monitorování, m ení, analýza a vyhodnocení jejich efektivita napomá-

há dobrému chodu firmy.  

Pro zavád ní a udržování integrovaného systému ízení je nutné: 

 ur it všechny procesy, které mají jakýkoliv vliv na kvalitu produkt , kvalitu životní-

ho prost edí a které ovliv ují bezpe nost a ochranu zdraví p i práci, 

 zpracovat procesní model organizace, ze kterého bude patrné, které útvary nebo od-

lení organizace zasahují do ur itého procesu, 

 stanovit hlavní procesy, které mají p ímý vliv na produkt a podp rné procesy, po-

ebné pro funkci hlavních proces , 

 zjistit i stanovit rizika proces  a nalézt vhodné mechanizmy pro eliminaci t chto ri-

zik (rizika vzniku neshodného výrobku / rizika vzniku havárie ŽP). 

Rizikový management  

Zahrnuje proces, který se zabývá identifikací, analýzou a reakcí na rizika 

v procesech nebo projektech s cílem eliminovat jejich vliv na tyto procesy i projekty. 

V projektovém ízení je riziko chápáno jako nebezpe í nezdaru projektu.  

ízení rizik v procesech / projektech má t i fáze:  

 

 

Obrázek 16 ízení rizik [Interní materiály spole nosti XY s.r.o.] 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 35 
 

 

Identifikace rizik: nalezení hrozeb a scéná . 

Kvantifikování rizik: ohodnotit pravd podobnosti scéná , velikost škod a vyhodnotit míru 

rizika. 

Opat ení bránící rizik m: na základ  informovanosti o nebezpe í jsou p ipravena protirizi-

ková opat ení, snižující vliv rizik. 

Hlavní procesy  

 Hlavní procesy ve spole nosti jsou procesy, které zajiš ují vytvo ení produkt  

 a služeb s definovanou kvalitou, v minimálním ase a s minimální spot ebou zdroj  spole -

nosti. Hlavními procesy jsou výstupy sm ující k zákazníkovi, podporovány podp rnými 

procesy a ídícími procesy.  

Podp rné procesy 

 Podp rné procesy jsou procesy podporující hlavní proces. 

ídící procesy 

 Mezi ídící procesy pat í zpravidla procesy zajiš ované kontrolou kvality nebo útva-

rem kvality – nap . ízení neshodného výrobku, interní audity, ízení dokumentace, atd.  

Detaily procesu 

 U každého podp rného procesu je možno vysledovat adu pomocných podp rných 

proces , podproces  – detail  proces . Nap . u nakupování: hodnocení dodavatel , výb r 

dodavatel , reklama ní ízení atd.  

Zlepšování proces  

 Proces, je ú elné propojení inností a zdroj , které zajiš ují transformaci vstup  

na plánované výstupy. Každý proces je však ovliv ován adou faktor , které zp sobují roz-

ptyl výsledných hodnot. Je snahou, aby se reálný proces co nejvíce p iblížil procesu pláno-

vanému.  

Odchylky od plánovaného pr hu procesu mohou znamenat vznik neshod a tím vznik ví-

cenáklad  (náklady na odstran ní neshod).  

Ke zlepšování proces  pat í i snižování míry rizik vzniku nehodových událostí.  
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Pro každý proces je rovn ž výhodné provést rozbor rizik, v etn  opat ení p sobící proti 

mto rizik m. 

Mapa proces  – „procesní d m“ 

Mapa vyjad uje vztah mezi hlavními procesy a podp rnými procesy a dále p irazení 

detail  procesu k ídícím proces m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 37 
 

 

Podp rné procesy 

 

 

Obrázek 17 Procesní d m spole nosti [Interní materiály spole nosti XY s.r.o.] 

ídící procesy 

Podp rné podprocesy 
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7 POPIS PROCES  VE SPOLE NOSTI 

 V této kapitole budou, pospány jednotlivé procesy ve spole nosti, jejich stru ná 

charakteristika, v jaké struktu e budou procesy popsány a jak na sebe navazují.  

7.1  Hlavní procesy 

 

Název procesu: Obchodní proces  

Vlastník procesu:  Prodej 

Cíl procesu: Nabídnout zákazníkovi produkt podle jeho požadavk  a uzav ít 

se zákazníkem smlouvu výhodnou pro ob  strany 

Vstupy do procesu: Poptávka – požadavek zákazníka 

Výstupy z procesu: Smlouva v etn  p íloh – p edávací protokol 

Lidské zdroje: Obchodník, aplika ní inženýr, odborní pracovníci 

Monitorování a m ení: Monitorování spokojenosti zákazníka ve fázi nabídky / sledování 

úsp šnosti nabídek 

Sb r dat: Vyhodnocení každé nabídky / pro  nebyla p ijata - d vod 

Analýza dat: Pr žn  udržovaná databáze – údaje o zákaznících / nabídkách 

Zlepšování: Dosažení p ehlednosti smluv, p edání do realizace.  

Návaznost na procesy: edchází hlavnímu procesu Realizace 

 

Název procesu: Realiza ní proces  

Vlastník procesu: Realizace projekt  

Cíl procesu Realizace produktu ve spole nosti podle požadavk  zákazníka, 

zakotveného ve smlouv  

Vstupy do procesu Smlouva v etn  p íloh + p edávací protokol  
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Výstupy z procesu Požadovaný produkt spl ující veškeré požadavky zákazníka + 

dokumentace pro zákazníka 

Lidské zdroje Projekt manažer, ing. kvality, realiza ní team 

Monitorování a m ení Pravidelné týdenní / m sí ní vyhodnocení r zných parametr   

Sb r dat zná data o postupu konstruk ních a návrhových pracích, po-

stupu výroby a montáže v pr hu celé fáze realizace 

Analýza dat Sledování stanovených termín , záv re né vyhodnocení projektu 

Zlepšování Cílem je p edcházet krizovým situacím p i realizaci projektu – 

vztahuje se na konstrukci, nákup, výrobu, montáž atd.  

Návaznost na procesy       Následuje po procesu Prodej, p edchází procesu Servis Turbín 

  

Název procesu:  Servis turbín  

Vlastník procesu:  Servis turbín 

Cíl procesu Spln ní požadavk  zákazníka v rozsahu stanoveném p íslušnou 

smlouvou u produktu, které jsou v trvalém užívání zákazníka 

Vstupy do procesu Poptávka – následn  nabídka a smlouva + produkt na servis 

Výstupy z procesu Dokumentace z pr hu realizace servisní zakázky, v etn  zá-

znam  o kvalit  + opravený produkt 

Lidské zdroje Obchodník, projekt manažer, vedoucí montáže, ing. kvality 

Monitorování a m ení Sledování trhu – marketingové studie, sledování harmonogramu 

konkrétní zakázky, finan ní toky, kvalita díla 

Sb r dat Shromaž ování marketingových informací, pr zkum trhu 

Analýza dat Sledování stanovených termín , záv re né vyhodnocení projektu 

Zlepšování Dosažení maximální úrovn  pln ní o ekávaných a pravidelných 

požadavk  zákazníka – p esn  stanovené p edem  

Návaznost na procesy Navazuje na hlavní proces Realizace 
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7.2 Podp rné procesy 

 

Název procesu Marketing 

Vlastník procesu Prodej 

Cíl procesu Optimalizace inností v oblasti prodeje turbín, p ímá podpora 

prodeje, prezentace firmy pro potencionální zákazníky 

Vstupy do procesu Evidence poptávek, nabídek, uzav ených projekt  

Výstupy z procesu Evidence obchodních p ípad , reference, p íležitosti k uplatn ní 

Lidské zdroje Pracovníci marketingu 

Monitorování a m ení Získávání a ov ování již získaných informací o zákaznících 

Sb r dat Pr žné zpracování dostupných informací z vn jšího prost edí 

Analýza dat Porovnání jednotlivých dat – tabulky, grafy, histogramy 

Zlepšování Zajišt ní co nejp esn jších údaj  pro podporu Prodeje 

Návaznost na procesy Podpora hlavního procesu Prodej 

 

Název procesu Nabídka 

Vlastník procesu Prodej 

Cíl procesu Nabídnout zákazníkovi produkt p esn  podle jeho požadavk  – 

za optimální cenu, v požadovaném termínu a 100 % kvalit  

Vstupy do procesu Poptávka – p esn  specifikovaný požadavek zákazníka 

Výstupy z procesu Nabídka – podle požadavku zákazníka 

Lidské zdroje Nabídká , aplika ní ing., kalkulant, další odborní pracovníci 

Monitorování a m ení Spokojenosti zákazníka ve fázi nabídky, úspešnost nabídky 

Sb r dat Vyhodnocení každé nabídky, od vodn ní pro  nebyla p ijata 

Analýza dat Pr žné aktualizovaná data, analýza dat dle požadavk  
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Zlepšování Dosažení p ehlednosti a jednozna nosti nabídek (smluv) 

Návaznost na procesy edchází fázi Smlouva 

 

Název procesu Smlouva 

Vlastník procesu Prodej 

Cíl procesu íprava smlouvy, která vyhovuje veškerým požadavk m zákaz-

níka i požadavk m dodavatele 

Vstupy do procesu Nabídka podle požadavk  zákazníka obsahující rozsah dodávky, 

program kontrol a zkoušek, kalkulací, návrh smlouvy + p ílohy 

Výstupy z procesu ezkoumaná smlouva, odsouhlasená zákazníkem 

Lidské zdroje Odborní pracovníci, obchodník, podnikový právník 

Monitorování a m ení kladný proces p ezkoumání smlouvy ze všech možných rizik 

Sb r dat Proces p ezkoumání smlouvy je dokumentován formou obsáhlé-

ho dokumentu s estnými podpisy r zných vedoucích pracovník  

Analýza dat Porovnání jednotlivých p ípad  – d kladná analýza dle metodiky 

Zlepšování Dosažení maximální úrovn  ošet ení veškerých možných rizik 

Návaznost na procesy Následuje po fázi Nabídka, p edchází P edání do realizace 

 

Název procesu edání z Prodeje do realizace 

Vlastník procesu ízení projekt  

Cíl procesu evzetí zakázky z prodeje do realizace dle p edacího protokolu 

Vstupy do procesu Parafovaná smlouva v etn  všech p íloh, interní specifikace 

Výstupy z procesu edávací protokol – smlouva – p evzatý projekt 

Lidské zdroje Projekt manažer, referent stroje, ing. kvality, realiza ní tým 

Monitorování a m ení Informace z fáze hlavního procesu prodej, termíny 
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Sb r dat Sledování termín , finan ního vývoje projektu 

Analýza dat Analýza všech dostupných údaj , ešení odchylek, nejasností 

Zlepšování Cílem je p edcházení krizových událostí p i realizaci projektu 

Návaznost na procesy Navazuje na proces P ezkoumání smlouvy, následuje realizace 

 

Název procesu Engineering 

Vlastník procesu Engineering 

Cíl procesu Návrh, p ípadn  vývoj produktu spl ující stanovené požadavky 

Vstupy do procesu Smlouva v etn  p íloh, zápisy a úkoly z jednotlivých porad 

Výstupy z procesu Konstruk ní a projektová dokumentace, objednací návrhy 

Lidské zdroje Projektanti, konstrukté i, výpo tá i, návrhá i, referent stroje 

Monitorování a m ení Sledování, pln ní interních termín  

Sb r dat Koordinace jednotlivých funkcí, údaje z programové porady 

Analýza dat v rámci ídících porad, p ípadn  záv re né porady provád ny 

kladné rozbory ešení jednotlivých uzl , sporné body 

Zlepšování Interní komunikace, dodržování interních termín , standardizace 

Návaznost na procesy Následuje ihned po p evzetí z prodeje do realizace 

 

Název procesu Nakupování 

Vlastník procesu Nákup 

Cíl procesu Nakupovaný produkt musí vyhovovat specifickým požadavk m 

pro nakupování, je nutné zajistit nakoupení správného produktu, 

ve správný as, ve správné kvalit , za správné náklady 

Vstupy do procesu Obecné informace nakupování – objednací návrh v etn  p íloh 

Výstupy z procesu Nakoupené produkty v etn  požadované dokumentace 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 43 
 

 

Lidské zdroje Nákup í, referent nákupu 

Monitorování a m ení Zam eno na kvalitu a v asnost dodávky, pln ní harmonogramu 

Sb r dat Dokumentovaná spolupráce s dodavateli, audity, zkoušky 

Analýza dat Zam ena na v asnost dodávek, kvalitu, cenu dodávek 

Zlepšování Dosažení spolehlivosti a v asnost dodávek 

Návaznost na procesy edchází fázi realizace ve výrob  

 

Název procesu Výroba 

Vlastník procesu Výroba 

Cíl procesu Realizace produktu ve shod  se stanovenými požadavky ve 

správné kvalit , ve správném termínu a s vynaložením optimál-

ních náklad , plán výroby dle hlavního harmonogramu 

Vstupy do procesu Harmonogram zakázky, výrobní dokumentace, materiál,  

Výstupy z procesu Výrobn  dokon ený produkt, výrobní dokumentace, 

Lidské zdroje Mist i, výrobní d lnicí, r zné odborné profese 

Monitorování a m ení Sledovaní výrobního procesu, pln ní termín , kvalita produkce 

Sb r dat Shromaž ování vhodných údaj  - vyhodnocování 

Analýza dat Analýza shromážd ných dat a informací, neshodné výrobky 

Zlepšování Max. pln ní stanoveného harmonogramu výroby, kvalita  

Návaznost na procesy edchází procesu montáž 

 

 

 

 

Název procesu Montáž (interní) 
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Vlastník procesu Výroba 

Cíl procesu Montážní dokon ení produktu v požadované kvalit , 

v požadovaném termínu a ve shod  s požadavky zákazníka 

Vstupy do procesu Harmonogram zakázky – montážní dokumentace, nakupované 

díly, výrobn  dokon ené dílce 

Výstupy z procesu Montážn  dokon ený produkt – montážní dokumentace 

Lidské zdroje Mist i, d lníci, r zn  odborné profese, svá i 

Monitorování a m ení Sledování kvalitativních ukazatel  dle dokumentace 

Sb r dat Shromaž ování vhodných údaj , porada o zakázkách 

Analýza dat Analýza shromážd ných dat a informací, p ijímaní opat ení 

Zlepšování Zajišt ní pln ní interních termín , dodržet termín expedice 

Návaznost na procesy edchází procesu balení a expedice 

 

Název procesu Balení a expedice 

Vlastník procesu Expedice a externí montáž 

Cíl procesu Veškeré innosti sm ující k dodání montážn  dokon eného pro-

duktu ve správné kvalit  a na stanovené místo ur ení 

Vstupy do procesu Montážní dokon ení produktu ur eného k balení a expedici 

Výstupy z procesu Dodávka na místo ur ení – zákazníkovi na stavbu 

Lidské zdroje Pracovníci expedice 

Monitorování a m ení Sledování a výb r vhodných dodavatel  pro expedici 

Sb r dat Výb r vhodného dodavatele expedi ních služeb 

Analýza dat Analýza všech dostupných údaj  s cílem využít tyto zkušenosti 

Zlepšování Minimalizace ztrát vzniklých chybným balením nebo expedicí 

Návaznost na procesy edchází proces externí montáže – na stavb  u zákazníka 
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Název procesu Montáž (externí) 

Vlastník procesu Expedice a externí montáž 

Cíl procesu Externí montáž probíhá na míst  ur ení, u zákazníka, cílem mon-

táže je provedení veškerých prací v souladu se smlouvou 

Vstupy do procesu Dílce p ipravené k montáži, dodané na místo ur ení 

Výstupy z procesu Montážn  dokon ený produkt p ipravený k uvedení do provozu 

Lidské zdroje Projekt manažer, vedoucí stavby, ing. kvality, montážní d lníci 

Monitorování a m ení Provád ní a dokumentování r zných kontrol dle projektu 

Sb r dat Výb r vhodných dodavatel  jednotlivých aktivit 

Analýza dat Záznamy v denících a jejich pravidelné vyhodnocování 

Zlepšování Využití získaných zkušeností pro další nadcházející zakázky 

Návaznost na procesy edchází procesu uvedení do provozu 

 

Název procesu Zprovozn ní 

Vlastník procesu Dokumentace a uvád ní do provozu 

Cíl procesu Bezproblémové uvedení realizovaného produktu do provozu – 

ve shod  se stanovenými požadavky 

Vstupy do procesu  Montážn  dokon eného za ízení p ipravené k uvedení do 

provozu 

Výstupy z procesu Za ízení uvedené do provozu – p edané do garan ního provozu 

Lidské zdroje Najížd ci, pracovníci dokumentace, odborné profese 

Monitorování a m ení Kontrolní innost, spolupráce kontrolora a najížd e 

Sb r dat Všechny hodnoty získané v pr hu najížd ní jsou zaznamenány 

Analýza dat V p ípad  odchylek jsou neprodlen  p ejímána p íslušná opat ení 
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Zlepšování Využití získaných zkušeností pro další nadcházející zakázky 

Návaznost na procesy edchází garan nímu provozu 

 

Název procesu Záru ní provoz 

Vlastník procesu Realizace projekt  

Cíl procesu Zajišt ní bezproblémového chodu za ízení u zákazníka v garan ní 

dob , pokud se vyskytnou poruchy – odstran ní poruch 

Vstupy do procesu Záznam o stížnosti, reklamaci zákazníka, záznam o neshod  

Výstupy z procesu Dokumentace o reklamaci, zápis o neshod  a jejím odstran ní 

Lidské zdroje Projekt manažer, montážní pracovníci, technici 

Monitorování a m ení Je provád no u zákazníka, jde o konkrétní zjišt ní poruchy 

Sb r dat Zjišt né informace o poruchách a jejich p inách se zakládají do 

mapy stroje 

Analýza dat Závažné poruchy jsou použité s cílem zamezit u jiných za ízení 

Zlepšování  Získané poznatky z provozu za ízení, jsou použité pro další 

zakázky 

Návaznost na procesy edchází p edání do trvalého vlastnictví zákazníka 

 

Název procesu edání zákazníkovi 

Vlastník procesu Realizace projekt  

Cíl procesu edání produktu zákazníkovi k trvalému používání  

Vstupy do procesu  edání za ízení, kompletní dokumentace stanovená smlouvou 

Výstupy z procesu edávací protokol, p edané za ízení, seznam nedod lk  

Lidské zdroje Projekt manažer, ing. kvality, kvalifikovaný personál 

Monitorování a m ení Soupis vad a nedod lk , monitorování produktu, ú innost 
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Sb r dat Informace z provozu za ízení ve zkušebním období 

Analýza dat Reakce na požadavky / p ipomínky zákazníka 

Zlepšování Použit získané zkušenosti p i dalších projekt  

Návaznost na procesy Ukon uje proces realizace / následuje proces p edání do servisu      

 

Název procesu evzetí do Servisu 

Vlastník procesu Servis turbín 

Cíl procesu edání ukon ené zakázky do trvalé pé e servisu turbín 

Vstupy do procesu Veškerá dokumentace tykající se projektu 

Výstupy z procesu Uložená dokumentace – mapa stroje 

Lidské zdroje Projekt manažér, pracovník servisu 

Monitorování a m ení Udržování p íslušných dat. Dodržení data o p edání dle plánu 

Sb r dat Udržování mapy stroje po celou dobu servisu 

Analýza dat Rozbory tykající se nestandardních záležitostí 

Zlepšování Využití informací pro p ípadné další jiné zakázky 

Návaznost na procesy edchází veškerým innostem servisu 

 

Název procesu Servis - obchod 

Vlastník procesu Servis turbín 

Cíl procesu Spln ní požadavk  zákazníka v rozsahu stanovenou p íslušnou 

smlouvou u produktu, které jsou v trvalém používání zákazníka 

Vstupy do procesu Poptávka zákazníka – produkt ur ený k servisním innostem 

Výstupy z procesu Poptávka zákazníka / nabídka / smlouva v etn  p íloh 

Lidské zdroje Obchodník, ídící zakázky, vedoucí montáže, odborné profese 

Monitorování a m ení Zam ený na získávání znalostí o potenciálních zákaznicích 
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Sb r dat Sledování úspešnosti nabídek / odmítnuté nabídky 

Analýza dat zné p ehledy a analýzy – grafické vyjád ení  

Zlepšování Dosažení vy ešení sporných p ípad  p ed podpisem smlouvy 

Návaznost na procesy edchází procesu realizace servisní zakázky 

 

Název procesu Servis - realizace 

Vlastník procesu Servis turbín 

Cíl procesu Zhodnocení celkového technického stavu stroje – realizace pro-

duktu v souladu s dokumentovanými požadavky zákazníka 

Vstupy do procesu Mapa stroje – opravovaný produkt – smlouva se zákazníkem 

Výstupy z procesu Revizní nález – deník se záznamy z pr hu servisních prací 

Lidské zdroje Konstruktér, nákup í, ídící zakázky 

Monitorování a m ení Sledování harmonogramu zakázky, finan ního vývoje zakázky 

Sb r dat Zpracování základních informací o pr hu zakázky 

Analýza dat Opat ení z ešení krizových situací 

Zlepšování Dosažení maximálního využití zdroj  

Návaznost na procesy Následuje po obchodním procesu servis 

 

Název procesu Servis - Engineering 

Vlastník procesu Servis turbín 

Cíl procesu Vyhotovení revizního nálezu – konstruk ní a vývojové práce 

Vstupy do procesu Mapa stroje – konstruk ní dokumentace 

Výstupy z procesu Revizní nález – upravená konstruk ní dokumentace  

Lidské zdroje Kvalifikovaný a odborn  zp sobilí personál - konstruktér 

Monitorování a m ení Udržení souladu s dokumentací, právní požadavky 
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Sb r dat Zpracování informací na základ  revizního nálezu 

Analýza dat Opat ení z ešení krizových situací – analýza údaj   

Zlepšování Využití informací pro p ípadné další jiné zakázky 

Návaznost na procesy edchází procesu uvedení do provozu 

 

Název procesu Servis – Field Service 

Vlastník procesu Servis turbín 

Cíl procesu Instalace, uvád ní do provozu, práce na stavbách 

Vstupy do procesu Mapa stroje – konstruk ní dokumentace  

Výstupy z procesu Mapa stroje – upravená konstruk ní dokumentace 

Lidské zdroje Pracovník Field Servis - najížd  

Monitorování a m ení Monitorování spokojenosti zákazníka – ešení neshod 

Sb r dat Sb r dat s uvád ní do provozu 

Analýza dat Opat ení z ešení krizových situací – opat ení pro další p ípady 

Zlepšování Využití informací pro p ípadné další jiné zakázky 

Návaznost na procesy Je na konci celého hlavního proces Servis 

 

7.3 ídící procesy 

 

Název procesu ízení lidských zdroj  

Vlastník procesu Personální odd lení 

Cíl procesu Zajišt ní nezbytné odborné zp sobilosti všech zam stnanc  spo-

le nosti, kte í se p i realizace produktu podílejí na jeho kvalit  

Vstupy do procesu Popisy pracovních funkcí, informace o pracovnicích  
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Výstupy z procesu Personální údaje, popisy pracovních funkcí, odborná zp sobilost 

Lidské zdroje Zam stnanci spole nosti 

Monitorování a m ení Monitorování efektivity poskytovaného výcviku, erpání finan -

ních zdroj  pro zvyšování kvalifikace pracovník  

Sb r dat zné statistiky dle požadavk  spole nosti 

Analýza dat Porovnání dosažených hodnot s hodnotami dosahovanými 

v p edchozím období nebo s plánovanými hodnotami 

Zlepšování Periodické p eškolování personál  tam kde je požadováno 

Návaznost na procesy Na jednotlivé odborné procesy ve spole nosti 

 

 

Název procesu Projektová a konstruk ní dokumentace 

Vlastník procesu Engineering 

Cíl procesu Poskytovaní vhodných informací pro nakupování, výrobu a pro 

poskytování služeb – spln ní vstupných požadavk  pro vývoj 

Vstupy do procesu Smlouva a její dodatky, v etn  p íloh, rozsah dodávky, program 

Výstupy z procesu Konstruk ní a projektová dokumentace, zápisy z porad,  

Lidské zdroje Konstruktér, výpo tá , projektant, materiálový specialista,  

Monitorování a m ení U projektové a konstruk ní dokumentace provedeno d kladné 

ezkoumání, projednáno s materiálovým specialistou 

Sb r dat Ov ení každého objednacího návrhu a každého výkresu 

Analýza dat Je sm rována k výb ru optimálních ešení pro budoucí projekty 

Zlepšování Dosažení kompletnosti údaj  pro proces objednávání 

Návaznost na procesy edchází procesu nakupování a procesu p ípravy výrobní doku-

mentace v technologii  
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Název procesu Výrobní dokumentace 

Vlastník procesu Technologie 

Cíl procesu Stanovení optimální technologie a optimálního výrobního postu-

pu s cílem dosažení produktu spl ujícího požadavky 

Vstupy do procesu Výrobní výkres, kusovník 

Výstupy z procesu Pr vodka výrobku, technologický postup, výrobní postup 

Lidské zdroje Technolog, svá ecí technolog, materiálový specialista, normova  

Monitorování a m ení Stanovení optimálního pracovního postupu, optimální pracovišt  

Sb r dat Údržba databáze technologických dat 

Analýza dat Údržba databáze technologických dat 

Zlepšování Dosažení p ehlednosti a srozumitelnosti technologických postup  

etn  zapracování požadavk  na kvalitu a BOZP 

Návaznost na procesy edchází p ed procesem realizace ve výrob  / montáži 

 

Název procesu ízení požadavk  pro nakupování 

Vlastník procesu Nákup 

Cíl procesu enos informací pro nakupování z Engineeringu ve form  objed-

nacího návrhu do poptávky 

Vstupy do procesu Objednací návrh pro nakupování v etn  p íloh, ceny, termínu 

Výstupy z procesu Poptávka pro provedení výb rového ízení, p ípadn  smlouva 

Lidské zdroje Nákup í, konstruktér, ing. kvality, materiálový specialista 

Monitorování a m ení ezkoumání objednacího návrhu materiálovým specialistou, p e-

zkoumání, zapracování všech požadavk  do poptávky 

Sb r dat Shromaž ování údaj  a zkušeností pro další projekty 
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Analýza dat Vyhodnocení záv  kontroly 

Zlepšování Vy ešení všech p ípadných sporných bod  na po átku procesu 

Návaznost na procesy edchází procesu hodnocení dodavatel  a výb rovému ízení 

 

Název procesu Hodnocení dodavatel  

Vlastník procesu Nákup 

Cíl procesu Hodnocení dodavatel  je provád no s cílem mít pro danou ko-

moditu p edem vytipované spolehlivé dodavatele. Hodnocení je 

provád no na základ  kritérii: kvalita, cena, termíny,  

Vstupy do procesu Informace o dodavatelích, jejich schopnosti plnit stanovené poža-

davky – kvalita, cena, termín, BOZP, ŽP 

Výstupy z procesu Informace o dodavatelích odpovídající reálnému stavu 

Lidské zdroje Nákup í, kontrolor vstupný kontroly, ing. kvality 

Monitorování a m ení Udržování databáze hodnocení dodavatel  v aktuálním a 

v úplném stavu – vyhodnocení  

Sb r dat Provád ní externích audit  u dodavatel  

Analýza dat Porovnávání údaj  v databance údaj  s novými získanými daty 

Zlepšování Rozt íd ní dodavatel  na spolehlivé - nespolehlivé - preferované 

Návaznost na procesy Na základ  hodnocení je proveden výb r vhodného dodavatele 

 

Název procesu Výb rové ízení 

Vlastník procesu Nákup  

Cíl procesu Výb r nejvhodn jšího dodavatele pro konkrétní p íklad – 

s p ihlédnutím na kvalitu, termín, cenu dodávky 

Vstupy do procesu  Objednávací návrh v etn  pr vodní dokumentace, nabídky  
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Výstupy z procesu Vyhodnocení nabídek, od vodn ní výb ru dodavatele 

Lidské zdroje Nákup í, zainteresovaný, kvalifikovaný, proškolený personál 

Monitorování a m ení Kontrola vstupných údaj  pro výb rové ízení, kontrola V  

Sb r dat O r zných již d íve provedených výb rových ízeních 

Analýza dat Analýza všech dostupných dat, kontrola v i podpisovému ádu 

Zlepšování Rozt íd ní dodavatel  na spolehlivé a ostatní 

Návaznost na procesy edchází výb  dodavatele z podpisu smlouvy 

 

Název procesu Reklama ní ízení 

Vlastník procesu Nákup 

Cíl procesu Cílem je nalezení dodate né shody uskute né dodávky se sta-

novenými požadavky formou dodávky nového produktu 

Vstupy do procesu  Dokumentace dodávky, zajišt ní vstupní kontroly, vadný pro-

dukt 

Výstupy z procesu Zápis z jednání s dodavatelem, nový / opravený produkt 

Lidské zdroje Nákup í, kontrolor, specialista na materiál, technolog,  

Monitorování a m ení ejímka dodávky – vstupní kontrola 

Sb r dat Odchylky od požadovaného stavu jsou dokumentovány 

Analýza dat Porovnání skute ných a požadovaných hodnot, rozbor rizik 

Zlepšování Výb rem vhodných dodavatel  a spolupráce s nimi  

Návaznost na procesy Následuje po provedení vlastního nákupu a po provedení vstupní 

kontroly v p ípad , kdy dodávka od dodavatele vykazuj neshodu 
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Název procesu Vstupní kontrola 

Vlastník procesu Kontrola kvality 

Cíl procesu Znaky produktu p i vstupní kontrole jsou monitorovány a m eny 

s cílem zajistit shodu produktu se stanovenými požadavky na 

vstupu do realiza ního procesu. Kontrolní innost produktu.  

Vstupy do procesu Konstruk ní / výrobní dokumentace + monitorovaný produkt 

Výstupy z procesu Záznamy o kvalit  / protokoly – zkontrolovaný produkt 

Lidské zdroje Kontrolor kvality, vedoucí kvality, proškolený personál 

Monitorování a m ení Kontrolní kroky stanovené pr vodkou výrobku 

Sb r dat innost kontrolních pracovník  je dokumentována v pr vodce 

Analýza dat Údaje zajišt né v pr hu monitorování a m ení jsou analyzová-

ny – porady o kvalit , porady o zakázkách  

Zlepšování V p ípad  zajišt ných nedostatk  jsou p ijímána ú inná opat ení 

k náprav  s požadavky na dodavatele 

Návaznost na procesy V p ípad  zjišt ní neshody následuje po vstupní ízení operativní 

ízení neshodného produktu a reklama ní ízení 

 

Název procesu Meziopera ní kontrola 

Vlastník procesu Kontrola kvality 

Cíl procesu Monitorování a m ení znak  produktu za ú elem ov ení spln ní 

stanovených požadavk  pro produkt 

Vstupy do procesu Dokumentace – výrobní výkres, pr vodka výrobku, kontroly 

Výstupy z procesu Záznamy o kvalit  / protokoly, zkontrolovaný produkt 

Lidské zdroje Kontrolor kvality, vedoucí kvality, specialisté na ešení neshod 

Monitorování a m ení Provád ní kontrol podle požadavk  uvedeného v programu kon-

trol a zkoušek, kontrola prvního kusu u výroby lopatek 
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Sb r dat Proces kontroly je dokumentován v pr vodce výrobku, odchylky 

Analýza dat Rozhodnutí o shod  / neshod  produktu, porada o kvalit  

Zlepšování Zajišt ní vysokého stupn  jistoty, že do následných proces  jsou 

ipoušt ny pouze produkty vykazující shodu s požadavky 

Návaznost na procesy Je provád ná mezi výrobními nebo montážními operacemi 

 

Název procesu Výstupní kontrola 

Vlastník procesu Kontrola kvality 

Cíl procesu Monitorování a m ení znak  produktu ur eného k expedici 

k zákazníkovi za ú elem ov ení spln ní stanovených požadavk  

Vstupy do procesu Dokumentace – výkres, program kontrol a zkoušek, produkt 

Výstupy z procesu Záznamy o kvalit , osv ení o kvalit , prohlášení o shod  

Lidské zdroje Kontrolor kvalit , vedoucí kvality, pracovníci expedice 

Monitorování a m ení Provád ní kontrol podle požadavk  uvedeného v programu kon-

trol a zkoušek, namátkové kontroly a inspekce 

Sb r dat Vystaven záznam – p ípadné odchylky od stanovených požadav-

 jsou zaznamenány a konzultovány 

Analýza dat Analýza zjišt ných skute ností – rozhodnutí o shod  / neshod  

produktu ur eného k odeslání – porada o kvalit  a zakázkách 

Zlepšování Dosažení vysokého stupn  jistoty, že na místo ur ení budou ex-

pedovány pouze shodné produkty spl ující požadavky 

Návaznost na procesy Je provád ná p ed zabalením a expedici produktu 
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Název procesu ízení kvality projekt  

Vlastník procesu ízení kvality projekt  

Cíl procesu Plánování a ízení kvality ve vztahu k realizovanému a dodáva-

nému produktu ve shod  se stanovenými požadavky  

Vstupy do procesu Smlouva, program kontrol a zkoušek, technická specifikace 

Výstupy z procesu Záznamy, protokoly, p ípadn  další záznamy 

Lidské zdroje Ing. kvality projektu, kontrolor kvality, další odborní pracovníci 

Monitorování a m ení Kontroly a zkoušky provád né ve stanoveném rozsahu, audity 

Sb r dat Údaje o spokojenosti zákazníka s kvalitou, dokumentace 

Analýza dat Získávaná data jsou vhodným zp sobem analyzována 

Zlepšování Dosahování požadované kvality produktu vedoucí k zajišt ní 

spokojenosti zákazníka 

Návaznost na procesy  Dozor nad kvalitou produktu probíhá v celé fázi realizace 

produktu 
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8 SWOT ANALÝZA T I ZÁKLADNÝCH PROCES  

Silné stránky – Slabé stránky – P íležitosti – Hrozby 

SWOT analýza je metoda popisující 4 hlavní aspekty pot eb spole nosti, mezi  

které pat í její silné stánky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby. Je to tak ka strategická me-

toda každé spole nosti. Díky této analýze je spole nost schopna uv domit si, co vše by ji 

mohlo hrozit a naopak v em vyniká a ím se m že na trhu prosadit.  

V této práci pom že SWOT analýza ur it, na jakou oblast je pot eba se zam it 

i optimalizaci t í základních proces . Tato zm na proces  m že kladn  ovlivnit i dopady 

inky vlivu okolí. SWOT analýza nám ukazuje opravdu dlouhodobé cíle a zám ry. Protože 

pokud spole nost opravdu zná všechny 4 oblasti, bude si v doma rizik, které mohou nastat 

a m že velmi dob e v novat pozornost všem slabinám a využít je k posílení svých silných 

stránek. Analýza je základem pro vypracování každé marketingové strategie a marketingo-

vého plánu. 

Je pot eba shrnout výsledky vnit ní a vn jší analýzy podniku a na základ  definova-

ných složek, bude jednotlivým faktor m p irazena váha významnosti, která je vymezena  

na stupnici od 1 do 5. íslo 5 bude znázor ovat nejv tší významnost tohoto faktoru a nao-

pak íslo 1 bude nejmén  významné. Z d vodu velkého po tu faktor , které se významnou 

rou nepodílí na životaschopnosti vybraného podniku, budou ohodnoceny jenom ty,  

které mohou významn  ovlivnit spole nost.  

Tabulka 1 SWOT analýza - Obchodní proces 

Silné stránky Slabé stránky 

zavedený produkt – na trhu již od roku 
1900, zahrani ní vlastník, známe jméno fir-
my 

orientace na velké zákazníky – slabá koncen-
trace na velké zákazníky, vyšší konkurence, 
malá poptávka 

významné postavení na trhu v R a 
v zahrani í – celosv tov  uznávaná firma, 
zna ka kvality 

zkušenosti managementu – nedostate né 
zkušenosti v oblasti prodeje, flexibiln  rea-
govat na požadavky zákazníka 

dostate né školení - školení zam stnanc  
v R a v zahrani í 

nedostate  využívané marketingové stra-

tegie na získávání nových zákazník  – zasta-

ralé marketingové strategie 
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íležitosti Hrozby 

nové trhy – ú ast na mezinárodních veletr-
zích a výstavách, využití reklamních mož-
ností v zahrani í, reference podniku 

kurzy m n – pohybující se kurz EUR, kurz 
eské koruny NB 

Expanze do Ruska, Indie a Asie - nadále 
pokra ovat v expanzi na východ, v sou asné 
dob  nejvíc lukrativní trh  

bariéry vstupu na trh – ekonomická krize, 
rozši ujíce se konkurence, vysoká cena  

Možnost získání dotací z EU fond  – inves-
ti ní zám ry, vzd lání zam stnanc  

nutnost certifikací - vstup do EU, nutnost 
certifikovat produkt, zdlouhavé certifika ní 
procesy 

 
zlepšení nabídky ze strany stávající konku-
rence – konkurence snižuje cenu nabídky i 
za cenu menší ztráty, pot eba hledat úspory, 

 

Tabulka 2 Hodnocení výsledk  SWOT analýzy – Obchodní proces 

Silné stránky  Slabé stránky  

- zavedený produkt 4 - orientace na velké zákazníky 4 

- významné postavení na trhu ve sv  5 - zkušenosti managementu 3 

- dostate né školení 4 - nedostate  využívané marketingové 
strategie na získávání nových zákazník  

3 

CELKEM 13 CELKEM 10 

íležitosti  Hrozby  

- nové trhy 3 - kurzy m n 3 

- Expanze do Ruska, Indie a Asie 5 - bariéry vstupu na trh 3 

- Možnost získání dotací z EU fond  4 - zlepšení nabídky ze strany stávající 
konkurence 4 

CELKEM 12 CELKEM 10 

  

Obchodní proces je základním procesem pro získání zakázek, turbín. Je jeden ze t í nejd le-

žit jších proces  ve firm . Pozitivní informací pro firmu je, že je celosv tov  uznávanou 

zna kou a tím pádem není problém se ucházet ve výb rovém ízení. Firma by se m la orien-

tovat na zahrani ní trh, kde je možnost získání zakázky vyšší. Orientace na východ by m la 

být jasnou volbou. Je to trh, kde pot eba výroby parních turbín bude expandovat i v dalším 

období. ím více firma dokáže být konkurenceschopná, tím více zakázek dokáže získat. 
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Taky je pot eba zam it na vývoj a školení zam stnanc , aby dokázali v konkuren ním pro-

st edí eliminovat chyby, které by mohly stát ztrátu zakázky. Povinnosti, které vyplívají 

ze vstupu do EU, by nem ly bránit v boji pro získání turbín. Je to nutné zlo, které je pot eba 

splnit.   

 

Tabulka 3 SWOT analýza - Realiza ní proces 
Silné stránky Slabé stránky 

schopnost p izp sobit se rychle a pružn  
požadavk m zákazníka – flexibilita výroby, 
komunikace se zákazníkem o výrobních 
možnostech 

špatná vnit ní komunikace – p edávání in-
formací mezi jednotlivými odd leními, neú-
ast na výrobních poradách 

technologické know-how – neustále zlepšo-
vání výroby, p izp sobení se požadavk m 
zákazníka 

špatné používání technologií -  zastaralé 
technologie, slabá konkurence schopnost 

vzd laní zam stnanc  – školení zam stnanc  
na stroje / p ístroje, jazyková výuka v rámci 
benefit programu 

zam stnanci  - zastupitelnost lidí a výrobní 
kapacity, slabá motivace lidí   

dlouholeté zkušenosti zam stnanc  - kvalita 
výroba, vyškolení pracovníci  

íležitosti Hrozby 

nové technologie – investice do nové tech-
nologie, investice do školení pro zam stnan-
ce 

patenty konkurence – zastaralé technologie 
– nákup nové technologie od konkurence / 
dodavatele, závislost na firm  s patentem  

neustálým zkvalit ováním výrobk  být krok 
ed konkurencí – využití nástroj  na kon-

kurence schopnost, snižování náklad  na 
nákup materiálu 

ístup k novým technologiím – neustále 
hledání, využití nových možností ve výrob , 
jak výrobu „zeštíhlit“, nedostate ný po et 
zam stnanc  ve vývojovém odd lení 

spolupráce s partnery na vývoji – spolupráce 
s VUT Brno na nových technologiích a 
možnostech výroby, spolupráce s externími 
firmami na vývoji  

Nár st cen vstup  – zvýšení cen energii, 
vstupného materiálu, polotovar  do výroby 
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Tabulka 4 Hodnocení výsledk  SWOT analýzy – Realiza ní proces 

Silné stránky  Slabé stránky  

- schopnost p izp sobit se rychle a 
pružn  požadavk m zákazníka 4 - špatná vnit ní komunikace 3 

- technologické know-how 5 - skladování materiálu 5 

- vzd laní zam stnanc  5 - plýtvání as , prostoje 3 

CELKEM 14 CELKEM 11 

íležitosti  Hrozby  

- nové technologie 3 - patenty konkurence 4 

- neustálým zkvalit ováním výrobk  být 
krok p ed konkurencí 5 - p ístup k novým technologiím 2 

- spolupráce s partnery na vývoji 4 - nár st cen vstup  4 

CELKEM 12 CELKEM 10 

 

Alfou a omegou celé firmy je realiza ní proces. Na základ  výroby se odvíjí, jestli firma 

dokáže být konkurenceschopná a to nejen z hlediska technologického, ale také cenového. 

Hledání možností úspor ve výrob  by m lo být prioritou íslo jedna. Je pot eba teda více 

zapojit samotné zam stnance do tohoto procesu, procesu zlepšování. Všechny nástroje mo-

hou pomoci firm  být více konkurenceschopnou a tím si udržet svoje postavení na trhu. 

Flexibilita reagovat na požadavky zákazníka závisí od technologických možností, kde je 

možnost využití i outsoursingu tzv. vývozu do kooperace.  

Tabulka 5 SWOT analýza - Servis turbín 
Silné stránky Slabé stránky 

výborné vztahy s partnery a zákazníky – 
servisní opravy / garance n kolik let, dlou-
hodobé dobré vztahy se zákazníkem 

krátká doba na zpracování zakázky – nedo-
state ná flexibilita výroby, nesplnitelné ter-
míny opravy / garance, omezený as 

kladné reference zákazník  – znalost a kvali-
ta opravy / garance 

nevýd le né zakázky – technologicky zasta-
ralé turbíny se musí opravit u dodavatele, 
vývoz do kooperace z d vodu pln ní termí-

 

 
špatná distribuce – nedostate ná výkresová 
dokumentace, nedostate né informace o 
opravách / garancích 
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íležitosti Hrozby 

nové segmenty trhu – hledaní nových mož-
ností / technologie, komunikace / spolupráce 
s dodavateli, vývoz do kooperace 

 

nedostatek výrobních kapacit – termíny na 
zpracování zakázky, servisní zakázky se 
opravují p es léto, kde v tšina firem má 
menší výrobní kapacitu z d vodu dovole-
ných 

dlouhodobá v rnost zákazník  – dlouhodobá 
spolupráce, servis / garance po výrob  turbí-
ny 

nespln ní termín  dodávky – penalizace za 
nespln ní termínu, špatné jméno spole nosti 

 

Tabulka 6 Hodnocení výsledk  SWOT analýzy – Servis Turbín 

Silné stránky  Slabé stránky  

- výborné vztahy s partnery a zákazníky 5 - krátká doba na zpracování zakázky 3 

- kladné reference zákazník  5 - špatná distribuce 4 

    

CELKEM 10 CELKEM 7 

íležitosti  Hrozby  

- nové segmenty trhu 4 - nedostatek výrobních kapacit 3 

- dlouhodobá v rnost zákazník  5 - nespln ní termín  dodávky 4 

    

CELKEM 9 CELKEM 7 

  

Servis turbín je v podstat  samostatné odd lení. V tšina zakázek probíhá p es léto,  

je pot eba, a  už ve firm i u externího dodavatele rezervovat kde teplárenské spole nosti 

poptávají opravu/garanci turbín. Je pot eba pružn  reagovat 

na termíny dodání. Nebezpe í hrozí v nespln ní termínu a tím ztráta zisku. P es léto v tšina 

firem má sníženou výrobní kapacitu a je pot eba, a  už ve firm i u externího dodavatele 

rezervovat kapacitu. Pat nou pozornost je pot eba v novat i komunikaci se zákazníkem, 

kv li nedostate né výkresové dokumentaci, a tím p edejít problém m ve výrob .  
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9 VYHODNOCENÍ ANALÝZY A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 Na základ  výsledk  SWOT analýzy m žeme konstatovat, že pro Obchodní, Reali-

za ní a Servisní proces by v sou asné dob  bylo nejvýhodn jší zvolit strategie z kvadrantu 

SO tedy ofenzívní strategii.  

 Z analýzy podnikových proces  ve spole nosti jsem zjistil, že nejv tší komplikací 

spole nosti zp sobuje skladování výrobního materiálu a prostoje stroj .  

 V sou asné chvíli se materiál skladuje voln  vedle výrobní haly. Materiál je vystaven 

pov trnostním vliv m po así a to dešt m, sn hem a mrazem. Pro pracovníky skladu 

v období, kdy mrzne, je vychystání materiálu náro né. Taky identifikace není úpln  ideální. 

Do skladu má p ístup v dob  24 hodinového provozu každý z výroby. Je voln  p ístupný. 

Veškeré pohyby materiálu nejsou jasné.  

 Doporu uji proto postavit hned vedle výrobní haly nový skladový systém, který za-

brání voln  odebírání materiálu a v zim  bude materiál „pod st echou“.   

 Skladový systém by fungoval teda následovn : celý sklad by byl zast ešen a vybudo-

ván výtahový systém, který by byl ízen elektronicky, a každá bu ka by byla s p íslušným 

popisem materiálu zanesena do po íta e. Ze skladu by se materiál vydával p ímo do ezár-

ny.  

 Zabránilo by se nejenom znehodnocení materiálu v období zimy, ale také by se zlep-

šilo odepisování materiálu ze skladu do výroby.  Každoro ní ztráty na konci fiskálního roku 

v skladu by se rapidn  snížili.  

 Po áte ní investice m že být vysoká, ale s výhledem zlepšení pohybu materiálu 

ze skladu do výroby je to p ijatelná investice.   

 Zlepšení a zkrácení prostoj  stroj  m že pomoct nový monitorovací systém, který 

vždy na konci m síce by ekl, pro  daný stroj stál a jak dlouho. Co bylo p inou. M že to 

být vým na nástroje, nedodaný materiál ze skladu, oprava stroje, garance, rozm rová kon-

trola výrobku atd. Všechny p iny by byly zaznamenané a podané na konci m síce výrob-

nímu editeli. Pak by se firma zam ila, dle daného reportu na odstran ní p in, které nejvíc 

ovliv ují výrobu. Na monitorovací systém bude pot eba ud lat výb rové ízení, protože to 

že být investice nad 100.000 K . 
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 Pro nové zam stnance navrhuji nachystat jeden ukázkový st l na základ  standartu 

5S, aby vstup do nového prost edí nebyl tak velký a mohl by rychleji se zapojit do výrobní-

ho procesu. St l by odpovídal ne jenom pravidl m 5S, ale vypadal by i jak st l na pracoviš-

ti, kde daný pracovník bude pracovat. Bylo by to v rámci vstupního školení.  

 V oblasti implementovaných nástroj  systému Six sigma doporu uji spole nosti dále 

tyto metody nejen udržovat, ale hlavn  rozvíjet nadále mezi zam stnanci.  
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ZÁV R 

 Cílem práce bylo provést analýzu t í základních vybraných proces  v daném podniku 

a na základ  provedené analýzy navrhnout opat ení ke zlepšení. Automatizací a optimalizací 

proces  zam ených na strojní výrobu, m že spole nost zefektivnit celkovou výkonnost, a 

tím zajistit i spokojenost zam stnanc , dodavatel  a v neposlední ade i zákazník , tím je 

vysoká pravd podobnost vyššího zájmu 

o daný produkt. Teoretická ást bakalá ské práce byla zam ena na aspekty procesního í-

zení, modelování podnikových proces  a metody zdokonalování proces . Souhrnem se dá 

íct, aby podnik udržel své postavení na trhu a byl stále o krok p ed konkurencí, je nutné, 

aby reagoval pružn . 

 Zavád ní zm n do již zab hlého postupu je mnohdy náro né, nákladné a ob as ne-

musí vést k požadovanému cíli. V každém p ípad  je však nutné vytrvat, nevzdávat 

se a najít správnou cestu. 

 Praktická ást byla v nována p edstavení a popisu proces  ve vybrané spole nosti. 

SWOT analýza byla použita pro t i základní procesy. Byly tak sestaveny, silné stránky, slabé 

stránky, p íležitosti a hrozby u daných proces .   

 Na základ  vyhodnocení SWOT analýzy, se m že firma zam it na hrozby a mož-

nosti, které mohou pomoci k získání více zakázek, a tím garantovat zam stnanc m práci.

 Zájem ze strany zam stnanc  o jednotlivé nástroje pom že firm  zlepšit procesy ve 

spole nosti, a tím být víc konkurenceschopní.  Každý zam stnanec má ur itý názor jak vy-

lepšit proces, ve kterém pracuje. Všichni zam stnanci se musí nau it vid t p idanou hodnotu 

a plýtvání. 

 Analýza a optimalizace podnikových proces  je d ležitá innost organizace jakéko-

liv velikosti a zám ru, na kterou by m l být kladen velký d raz. V d sledku i drobných 

zm n ve stávajících procesech podniku se poda í ušet it as, zlepší se využití pracovní síly, 

což bude p sobit na ekonomickou prosp šnost celé organizace.  

 Nejv tším p ínosem této bakalá ské práce je ada doporu ení, jež jsou sepsány v 

kapitole doporu ení, které budou prezentovány managementu spole nosti.  

 Záv rem konstatuji, že cíl bakalá ské práce byl spln n.   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL  A ZKRATEK 

ABB  Asea Brown Boveri, švédsko-švýcarská nadnárodní korporace 

ABC  Activity – Based Costing (ú etní metoda umož ující adresné p azení náklad ) 

Atd.  A tak dále 

BOZP  Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

BPMN  Business Process Management Notation (slouží pro grafické znázor ování pod-

nikových proces) 

CPI  Postupnost fáze trvalého zlepšování proces  

KD  eskomoravská Kolben Dan k 

NB  eská Národní Banka 

R eská Republika 

DMAIC  Define (definice), Measure (m ení), Analyze (analýza), Improve (zlepšení), Con-

trol ( ízení) 

EU  Evropská Unie 

EUR  Euro, m na Eurozóny 

FY  Fiscal year, fiskální rok  

ING.  Inženýr, akademický titul 

ISO  International Organization Standardization (Mezinárodní organizace normalizaci) 

MW  Megawatt, jednotka výkonu 

PDCA  Plan-Do-Check-Act (plánuj, ud lej, zkontroluj, jednej) 

Prof.  Profesor 

.  p íklad 

RVHP  Rada vzájemné hospodá ské pomoci 

SAP  Systems - Applications - Products in data processing, informa ní systém 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadn%C3%A1rodn%C3%AD_korporace
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SO  strategie se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé p íle-

žitosti. 

s.r.o.  Spole nost s ru ením omezeným 

SWOT   Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats (silné, slabé stránky, p íleži-

tosti, hrozby) 

THP  Technicko hospodá ský pracovník 

Tzv.  Tak zvan  

VUT  Vysoké U ení Technické 

ŽP  Životné prost edí 

3i  Idea, Impuls, Iniciativa, zlepšovací návrhy 

5S  Je používán jako ozna ení pro 5 základních pravidel, kterými by se m la ídit 

organizace usilující o zavedení štíhlé, p ehledné a isté výroby. (Rozd l, Set , 

Uspo ádej, Zdokumentuj, Dodržuj) P vod hesel je japonský.  
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