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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mapování hodnotového toku
v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a 
podrobněji pak problematika mapování hodnotového toku, tzv. value stream mapping.
V praktické části je pak představena společnost Rituals…, v níž byla výše zmíněná 
metodika uplatněna. Tato část vychází z popsání současného stavu využívaných skladů a
předkládá návrhy na zlepšení současného stavu, které by mohly přispět k optimalizování 
procesů v podniku.

Cíl
Cílem diplomové práce je aplikace metodiky Value stream mapping v konkrétní společnosti, což zahrnuje zanalyzování hodnotového toku a následné navržení potenciálních zlepšovacíchCílem diplomové práce je aplikace metodiky Value stream mapping v konkrétní společnosti, což zahrnuje zanalyzování hodnotového toku a následné navržení potenciálních zlepšovacích
návrhů, které by přispěly k optimalizaci procesu. Přínosem práce pak bude provedení analýzy současného stavu, která poslouží jako výchozí bod pro budoucí zlepšování.

Mapa současného stavu________________________

Mapa budoucího stavu_______________________

Závěr 
Aplikace metodiky Value stream mappingu byla 
prováděna ve společnosti Rituals… přesněji v jejich 
skladových prostorech. Zde jsou produkty kontrolovány, 
opatřovány etiketami s českým popisem a dochází 
k překódování na české kódy a produkty jsou pak 
ukládány do regálů, v nichž čekají na odvoz ukládány do regálů, v nichž čekají na odvoz 
k zákazníkům, prodejnám. Co se týká návrhů na zlepšení, 
zaměřuje se práce na 3 oblasti, první z nich jsou pracovníci, 
resp. problémy v komunikaci. 
Na základě zjištěných dat, týkajících se zejména využití 
pracovní síly, je možné rovněž doporučit přijetí jednoho 
nového pracovníka, čímž by se vyrovnaly časové výkyvy. 
Druhá oblast se týká skladování, kde pro zkrácení časů Druhá oblast se týká skladování, kde pro zkrácení časů 
a minimalizaci plýtvání by bylo vhodné využít pull systému 
se supermarketem, které by zajistilo informovanost o tom, 
kdy a v jakém množství je nutné zboží doplnit. Třetí oblastí 
je dovozce, jako řešení může být zmíněna, buď výměna 
dodavatele nebo snížení intervalu dodávání produktů, 
a to z původního čtrnáctidenního na týdenní, samozřejmě 
při snížení dodávaných dávek zboží. Zavedením opatření při snížení dodávaných dávek zboží. Zavedením opatření 
by došlo ke zvýšení využití pracovní síly u kompletace závozu 
a ke snížení využití pracovní síly u zbylých částí procesů. 
Co se týká VA indexu, ten by se aplikací zlepšení 
zvýšil o 0,034 procentního bodu, tedy o 20 %.
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Abstract
The main objective of this diploma thesis is to address the issue of value stream mapping 
in a company. The theoretical part consists of a brief introduction of logistics, lean 
manufacturing and value stream mapping, which is introduced in slightly more detail. In
the analytical part, the company Rituals…, as well as the current situation in its 
warehouses, are described. In adition, a suggestion of possible improvements, which could 
contribute to the optimization of functioning of the company, are included in the thesis.contribute to the optimization of functioning of the company, are included in the thesis.


