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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu balení chlazeného zboží 
v německém online supermarketu. V teoretické části jsou představeny zásadní teze 
spojené s postupy a přínosy zavedení Lean managementu a metodiky Lean Six Sigma. 
Teoretická část zdůrazňuje význam logistického řízení, vzájemnou provázanost 
klíčových logistických činností a představuje některé logistické nástroje. Dále si autor 
v teoretické části všímá zlepšovatelských projektů a metodiky jejich realizace.  
Praktická část diplomové práce se konkrétním způsobem zaměřuje na reálné prostředí 
distribučního centra online supermarketu AllyouneedFresh. K zajímavosti řešené 
problematiky přispívá fakt, že vrcholový management firmy má své sídlo v Berlíně, 
zákazníky jsou obyvatelé některých zemí EU, ovšem mimo ČR a fyzicky se proces 
skladování a balení zboží odehrává na území České republiky. 
Autor nejprve analyzuje proces balení, s	důrazem na balení chlazeného zboží. 
Následně se věnuje tvorbě zlepšovatelského projektu s cílem optimalizace procesu 
balení chlazeného zboží s efektem finanční úspory. Pro zlepšovatelský projekt byl 
autorem využit postup a nástroje metodiky Lean Six Sigma. Výsledkem, kterým vrcholí 
praktická část, je návrh konkrétního zlepšovatelského řešení ověřeného komplexním 
testováním. Jako podklad návrhu posloužila nejen podrobná analýza toku procesu, ale 
také analýza využití obalových a výplňových materiálů, s ohledem na jejich vlastnosti. 
Návrh řešení samotného projektu je ve finální fázi práce prezentován i z finančního 
hlediska, kdy autor vyčísluje úsporu v řádu desítek tisíc eur za rok. Diplomová práce tak 
svým výsledkem pro firmu představuje možnost zvýšení konkurenceschopnosti a 
dosažení vyšší míry uspokojení zákazníků.   
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Abstract 

This diploma thesis deals with the process optimization of packaging fresh goods in 
German online supermarket. Fundamental principles related to procedure and 
benefits of Lean management and Lean Six Sigma methodology and application are 
quoted in the theoretical part. The importance of logistics, mutual relation of logistics 
functions and particular logistics tools are mentioned in the theoretical part, too. Then, 
the procedure of process improvement is described from the point of implementation.  
The practical part deals with specific focus on distribution center of AllyouneedFresh 
online supermarket. One point of interest is the fact that the company headquarters is 
located in Berlin, Germany. End consumers are mostly German, the minority are EU 
national excluding Czech consumers. Then, warehousing and packaging take place in 
the Czech Republic.  
The author analyses the process of packaging and puts emphasis on packaging of 
fresh goods. Furthermore, the author focuses on the creation of the process 
improvement project with the aim of process optimization of packaging fresh goods 
with the output of financial savings. Lean Six Sigma methodology and implementation 
was used for the project improvement project. The output of the practical part is the 
process redesign solution, verified by complex testing. The basis of the proposal was 
not based only on a detailed analysis but also on the flow of the process and an 
analysis of the use of packing and filler materials regarding their attributes. The result 
of the diploma thesis is the process optimization project itself that is presented in the 
final stage of the work from the financial point of view, where the author calculates a 
saving of tens of thousands euros per year. Diploma thesis with its results for the 
company is an opportunity to increase competitiveness and achieve a higher level of 
customer satisfaction. 
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Úvod 

„Podnikatelské příležitosti jsou jako autobusy. Vždycky se objeví další.“ 

Richard Branson 

„Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji než mít příležitost a nebýt na ni 

připraven.“ 

Whitney Young 

V současné době jsme svědky změny nákupního chování zákazníků spojené s trendem 
růstu počtu internetových obchodů. Podíl tržeb nákupů provedených na internetu 
neustále roste, objednávky lze dokončit na jakémkoliv chytrém zařízení připojeném 
k internetu a nelze se tak divit, že více a více maloobchodních tržeb se přesouvá právě 
na internet. S rostoucí poptávkou se rozšiřuje i nabídka produktů a služeb 
poskytovaných prostřednictvím internetu.  
Příkladem je služba objednání potravin a zboží denní potřeby spojené s doručením na 
místo v čase dle požadavků zákazníků. Ačkoliv online supermarkety fungují již několik 
let, mnoho z nich řeší dlouhodobě problémy, zejména spojené se ziskovostí, která je 
ovlivněna vysokými náklady. 
Autor diplomové práce využil příležitosti své pracovní praxe v prostředí německého 
online supermarketu. Zde strávil skoro tři roky obklopen reálnými logistickými 
činnostmi. Tuto zkušenost mohl autor vhodně doplnit teoretickými znalostmi, které 
načerpal v době svého vysokoškolského studia. Volba tématu diplomové práce tak 
vycházela z logického spojení těchto teoretických poznatků s možností uplatnění 
reálných výstupů v praxi, s efektem přínosu příznivého pro firmu.  
Autor se na základě dosavadní úrovně znalosti prostředí a procesů firmy rozhodl ve 
spolupráci s managementem firmy pro možnost využití zlepšovací metodiky Lean Six 
Sigma k optimalizaci procesu balení chlazeného zboží. Předem definované cíle práce 
týkající se pouze zmapování současného stavu procesu a návrhu fungující změny 
procesu byly podpořeny autorovým nadšením z možnosti řízení projektu, který se stal 
součástí nové strategické iniciativy firmy. Toto nadšení podněcovala i spolupráce 
s nejvyšším vedením firmy a spolupráce se zahraničními kolegyněmi a kolegy. Cílem 
projektu, stejně jako cílem vytvoření diplomové práce, byla autorova snaha o ověření 
dosavadních znalostí a schopností a využití jejich přínosu v reálném prostředí firmy.  
Diplomová práce vychází z teoretické části, která je zaměřena v první fázi na základní 
principy řízení logistického managementu, dále se soustředí na podnikové procesy a 
cesty jejich optimalizace pomocí nástrojů štíhlé výroby, filozofie Lean Six sigma a její 
metodiky DMAIC. Z těchto metodologických základů vychází autorova idea 
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zlepšovatelského projektu, že analýzou procesu, návrhem a implementací nových 
postupů je možné dosáhnout nejen finanční úspory v nákladové oblasti, ale současně 
vyšší spokojenosti, jak zákazníků, tak zaměstnanců 
Praktická část je koncipována dle výše uvedených tezí, představuje firmu, mapuje a 
analyzuje proces balení chlazeného zboží. Na tuto analýzu navazuje reálná aplikace 
metodologie Lean Six Sigma využitím nástrojů, jakými jsou Ishikawa diagram, Pareto 
diagram, Gemba procházka a další. Závěrečným výsledkem praktické části je 
zhodnocení projektu, s hrubou kalkulací finanční úspory pro několik navrhovaných 
řešení procesu. Každé z těchto řešení přináší evidentní snížení nákladové položky při 
procesu balení chlazeného zboží. 
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1 Logistický management 
Logistikou lze rozumět komplexní systém vzájemně propojených procesů a aktivit 
integrující materiálový, zbožový a informační tok od dodavatelů dle požadavků na 
nákup do podniku. Tyto toky podnikem procházejí a následně míří k zákazníkovi pro 
uspokojení jeho potřeb. Správně nastavený logistický systém, s optimálními nástroji 
logistického managementu, tak může v 21. století představovat významnou 
konkurenční výhodu, a to zejména řízením materiálových a informačních toků, vyšší 
úrovní služeb prostřednictvím zkrácení termínů dodání nebo snížením objemu zásob 
v podniku a zejména schopností flexibility s ohledem na rychle se měnící podmínky a 
požadavky trhu. Logistiku je tak nutné chápat jako klíčový faktor 
konkurenceschopnosti, který náleží operativní, taktické i strategické úrovni řízení 
podniku (Sixta a Mačát, 2005, s. 9–12). Roli logistiky v podniku je nutné v dnešní době 
chápat jako velice významnou s ohledem na nové trendy a její novodobý vývoj. 
Report o trendech v logistice s názvem Logistics Trend Radar (DHL, 2018, s. 6-11) 
vytvořený společností DHL, zmiňuje čtyři významné faktory současné etapy uplatnění 
logistiky. Za tyto faktory studie považuje orientaci na zákazníka, udržitelnost ve vztahu 
k životnímu prostředí, inovativní technologie a roli lidí v procesu. Současná digitální 
doba tlačí firmy k vytváření nových obchodních modelů zahrnující možnost online 
nákupu prostřednictvím všech online médií. Tyto modely jsou charakteristické krátkou 
dobou dodání zboží či služby, cenovou dostupností a pohodlným doručení, které může 
být spojené s možností změny doručovací destinace a času doručení. Součástí je také 
možnost vrácení zboží. To vše ovlivňuje uspokojení zákazníka. Faktor udržitelnosti se 
soustřeďuje zejména na vliv na životní prostředí, a to zejména snížením emisí CO2 a 
množstvím odpadu. Politiky nejen zemí vyspělého světa, ale i například Indie, či Číny 
spojuje vůdčí role v postupném omezením výroby, prodeje a používání vozidel na 
klasická paliva a podpoře rozvoje používání alternativních paliv. Analogický postup volí 
stále více spedičních a dopravních firem i výrobců motorových vozidel.  
S rozvojem automatizace a robotizace se tématem stává společné souznění a 
vzájemná kolaborace techniky a lidí a využití jejich silných stránek. Lze očekávat, že 
roboti a stroje budou přebírat více a více fyzicky náročné práce. Automatizace ovšem 
přinese nové pracovní pozice a lidé se budou moci orientovat na smysluplnější úkoly 
díky rekvalifikacím na sofistikovanější a zajímavější práci.  
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Obrázek 1 Autor diplomové práce s EffiBotem, automatizovaným robotem vyvíjeným DHL. Archiv autora. 

1.1 Pojem logistika 

Logistiku jako vědní obor, tak jak ji chápeme dnes, lze označit jako poměrně mladou 
disciplínu, avšak s historickými kořeny sahající do dávné minulosti s důvody potřeby 
transportu jako přemisťování. V první fázi v souvislosti s vojenstvím, které bylo pro 
starověk, středověk i novověk klíčovou otázkou (Sixta a Mačát, 2005, s. 15-16).   
V odborné literatuře lze najít desítky velmi podobných definic, které zmiňují tok z místa 
vzniku do místa spotřeby výrobku nebo služby a v jádře podstaty se tak shodují. Níže 
autor práce uvedl dvě definice, na kterých lze pozorovat podobnost.  
 
„Logistikou se považuje integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 
hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř 
podniku a od podniku k odběrateli.“ (Schulte, 1994, s. 13). 
 
„Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, 
výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny 
požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních výdajích.“ (Evropská 
logistická asociace ELA). 
 
Mezi devět hlavních logistických činností patří dle Lamberta, Stocka a Ellrama (1998, s. 
15): 

• zákaznický servis 
• prognózování a plánování 

poptávky 
• řízení stavu zásob 
• logistická komunikace 
• manipulace s materiálem 
• vyřizování objednávek 
• balení 
• podpora servisu 

• stanovení místa výroby a 
skladování 

• pořizování/nákup 
• manipulace s vráceným 

zbožím 
• zpětná logistika 
• doprava a přeprava 
• skladování
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1.2 Cíle logistiky 

Na základě uvedených definic lze rozumět hlavním cílem uspokojení potřeb zákazníka, 
a to z pěti pohledů, na kterých se shodují Lambert a Stock a Ellram (1998, s. 11) i Sixta 
a Mačát (2005, s. 9). Definují hlavní cíl jako zajištění dodání správného zboží či služby 
na správné místo, ve správnou dobu a správném stavu a se správnými (optimálními) 
náklady. Sixta a Mačát (2005, s. 9.) ještě navíc přidávají další tři pohledy, a to nutnost 
dodání správnému zákazníkovi ve správném množství a správné kvalitě. Poslední dva 
pohledy lze označit správným stavem. Faktor přiměřených, či optimálních nákladů lze 
označit ekonomickým cílem. Cílem je tedy minimalizace nákladů s důsledkem 
vytváření konkurenční výhody ve spojení s uspokojením zákazníkových potřeb.  
Další možnosti nabízí orientace na úsporu času optimalizací projevující se snižováním 
nákladů při růstu kvality produktu či služby. Na této úrovni lze vidět blízký vztah 
logistiky a marketingu prostřednictvím čtvrtého „P“ marketingového mixu, kterým je 
v tomto případě „Place“, viz obrázek 2. Marketingově orientovaná firma cílí na 
maximalizaci zisku při současném uspokojení potřeb zákazníka. K tomuto uspokojení 
potřeb zákazníka může přispět logistika vhodně zvolenými činnostmi. Lambert a Stock 
a Ellram (1998, s. 13-16) zmiňují řešení snižování nákladů prostřednictvím logistických 
operací projevující se v koncepci celkových nákladů, kde jsou vzájemně provázané 
náklady všech logistických činností, které se podílejí na logistickém procesu. 

 
Obrázek 2 Nákladové vazby mezi základními složkami marketingu a logistiky 

1.3 Skladování jako klíčová logistická činnost 

Autoři Schulte (1994, s. 211) i Sixta a Mačát (2005, s. 131) totožně označují skladování 
jako velmi důležitou logistickou činnost nacházející se mezi výrobou či službou a 
dopravou ke konečnému zákazníkovi. Podstatu skladování lze definovat jako aktivitu 
k zajištění uskladnění produktů, které tvoří zásoby pro zabezpečení průběhu celého 
logistického procesu. Zásobami lze dle Sixty a Mačáta (2005, s. 134) a Lamberta, Stocka 
a Ellrama (1998, s. 268) pohledem výroby na začátku logistického procesu chápat 
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suroviny, součástky a díly ve formě vstupů podniku. Následně po poskytnutí podílu na 
přidané hodnotě výrobou lze zásobami označit hotové výrobky a produkty jako výstup 
podniku. Důvody, které vedou podniky udržovat zásoby ve skladech, mohou být 
spojeny s úsilím o snížení nákladů na transport nebo úspory ve výrobě. Významnou roli 
zde sehrává vliv zákaznických služeb, jehož následkem může být nutnost nadměrného 
skladování s cílem uspokojení zákaznických potřeb. V dnešní digitální a internetové 
době spojené s rozvojem e-commerce lze cítit tlak na zkracování doby doručení 
zásilek. Ředitel a spolumajitel logistické společnosti ESA Roman Pekrt (Logistika, 2018) 
zmiňuje právě i pro oblast e-commerce stále častější trend ve smyslu doručení 
objednávky do druhého dne od objednávky. 
Dalšími důvody skladování mohou být například možnost reakce na změnu podmínek 
na trhu vyvolané například sezónností, podpora filosofie Just in time u dodavatelů a 
zákazníků nebo širší sortiment produktů a jeho kompletní nabídka, či získání 
množstevní slevy při nákupu surovin. Autoři Sixta a Mačát (2005, s. 132) dále zmiňují tři 
základní funkce skladování, kterými jsou přesun produktů, uskladnění produktů a 
přenos informací. Přesun produktů zahrnuje činnosti spojené s příjmem zboží na 
skladě od fyzického vyložení, přes vybalení a kontrolu správného stavu a počtu, 
porovnání s průvodní dokumentací a aktualizaci skladových zásob, která v současné 
době probíhá prostřednictvím softwarových aplikací pro řízení skladů. 
Samotné uskladnění může být zvláště v některých oblastech podnikání v současné 
době pouze přechodné, tedy krátkodobé. To je charakteristické pro základní a 
obratově silné zásoby. Časově omezené uskladnění je typické pro nadměrné zásoby, 
které mohou být způsobeny kolísavou či sezónní poptávky, nebo třeba zvláštními 
podmínky obchodu, které mohou být ovlivněny množstevní slevou, jak dodává 
Lambert a Stock a Ellram (1998, s. 279).  
Přenos informací o stavu zásob, jejich lokalitě, pohybech personálu, využití 
skladovacích prostor a množství zásob v pohybu probíhá souběžně, či často v 
předstihu s fyzickým přenosem produktů. Informace jsou zpracovávány a 
vyhodnocovány managementem a využívány k plánování a řízení zásob nebo 
odhalování neefektivit ve skladování, které může být právě cestou k získání 
konkurenční výhody. Finanční aspekt skladování tak závisí na produktivitě logistiky a 
tím celkové rentabilitě podniku. Produktivita musí nutně být měřena. Je nezbytné brát 
do úvahy nákladové vazby, které propojují skladovací, přepravní, množstevní náklady, 
náklady na udržení zásob a náklady na vyřizování objednávek a informační systém viz 
obrázek 2. 
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2 Podnikové procesy 
Termín proces byl uveden již ve slovním spojení logistický proces v kapitole 1 této 
diplomové práce. Tam označoval souhrn logistických činností, které na sebe navazují 
a vytváří tak komplexní systém. Podle Svozilové (2011, s. 14) lze proces popsat jako 
množinu na sebe navazujících činností konaných pro dosažení určitého výsledku. 
Podstata podnikových procesů spočívá podle Řepy (2006, s. 13) a Svozilové (2011, s. 
15) ve vytváření přidané hodnoty, a to v průběhu zpracování vstupů od dodavatele až 
po výstup pro zákazníka, který ovšem nemusí být pouze mimo hranice organizace a 
může jím tak být jiný procesní element v organizaci. Svozilová chápe činnost jako 
základní entitu práce k přeměně vstupů na výstupy. Činnost lze měřit a lze ji 
charakterizovat určitou dobou trvání, logickým spojením s jinou činností náležící 
k určitému projektu nebo procesu a spotřebovávanými zdroji. Důležitost role času 
zmiňuje Řepa (2012, s. 15) jako vlastnost spojující všechny procesy. Sled činností může 
být podle něj vyjádřen časovou posloupností ve formě časové osy, která spojuje 
jednotlivé časové trvání jednotlivých aktivit. 

2.1 Procesní řízení 

Procesní řízení je dle Řepy (2012, s. 17) nutné chápat jako samostatný pojem a 
nespojovat ho s obecným spojením řízením procesů, které nejspíše probíhá ve většině 
organizací po mnoho desetiletí. Procesně řízenou firmou je ta, která staví procesy do 
klíčové role a zabývá se jimi na strategické úrovni managementu. Management firmy 
tak chápe významné vazby mezi procesy a fungováním celé firmy. Stejně důležitá je i 
potřeba inovovat procesy a přizpůsobení se novým trendům udávaným zejména 
technickým a technologickým vývojem. Procesy lze pak upravovat ve smyslu 
optimalizace výkonu prostřednictvím změny funkčních míst v organizaci a taky 
optimalizovat proces z hlediska postupu, a to změnou řazení jednotlivých základních 
entit, tedy aktivit. Procesně řízená firma je schopná upravovat procesy s ohledem na 
hranice nového technického trendu či nové technologie. I přes vyšší počet procesů a 
jejich dalších částí v organizaci a jejich častou vzájemná provázanost by se změna 
procesu měla týkat jen v části, která umožňuje využití nové technologie, nikoliv té části, 
která s novou technologií nesouvisí a neumí využít její příležitosti.  

2.1.1 Business Process Management 

Business Process Management, zkráceně taky BPM lze označit za manažerský nástroj, 
který se zaměřuje na využití podnikových procesů jako významné oblasti k dosažení 
cílů prostřednictvím zlepšování, aktivního řízení výkonů a řízení podnikových procesů. 
Mezi cíle dle BPM patří všechny firemní cíle, tedy od těch strategických, až po 
individuální procesní cíle. Plněním individuálních úkolů vztažených k firemní strategii 
je možné dosáhnout byznys cíle, tj. cíle organizace. Cílem zlepšování je vyšší efektivita 
a účinnost podnikových procesů. Řízení výkonů nesměřuje pouze na řízení výkonů 



| 13 

procesů, ale také na řízení lidí a je založeno na měření výkonů. Jednoduše řečeno, kdo 
chce správně řídit a zlepšovat, musí měřit (Jeston, 2018, s. 4-5).  
Klíčovým lze označit organizování všech podstatných částí, které se podílí na procesu. 
To mohou být lidé, jejich dovednosti, motivace, měření výkonů, systém odměňování, 
samotné procesy, struktury a systémy podporující procesy. Podstatou řízení 
podnikových procesů je hledisko významnosti procesů k hlavní myšlence podstaty 
podnikání organizace. Ne všechny procesy se podílí na plnění hlavních strategických 
cílů organizace, a proto je nutná orientace na ty realizující dosažení strategických cílů. 
Nezbytnou součástí řízení podnikových procesů je proto jejich měření. Celý systém 
BPM je velmi úzce spojen s podnikáním a jeho implementace by měla mít pozitivní 
efekt právě na podnikání. Implementace systému BPM by měla cílit na klíčové 
podnikové procesy, které jsou důležité pro základní podnikové aktivity a těmi jsou 
právě procesy, které přispívají k dosažení strategických cílů organizace (Jeston, 2018, 
s. 4-5). 

2.2 Zlepšování procesů 

Řepa (2006, s. 13) chápe zlepšování procesů jako nutnost pro udržení firmy na trhu 
z důvodu možného přesunu zákazníků ke konkurenčnímu podniku. V období tržní 
ekonomiky, ve které má zákazník velmi důležitou roli jsou podniky nuceny zlepšovat 
své procesy na základě nových požadavků, přání, mnohdy téměř i diktátu zákazníků, 
vyplývajících z nových trendů a nabídky stále kvalitnějších produktů a širších služeb na 
trhu. Logicky tedy hrozí možnost, že zákazník může využít produkt konkurenční 
společnosti nebo konkurenční službu. Firmy jsou tak nuceny nejen pouze vycházet 
vstříc zákazníkům a využívat nových technologií jednorázově, ale opakovaně na 
každodenní bázi, tak aby se změna stala trvalou vlastností podniku. A navíc přicházet 
s vlastní iniciativou a aktivitami v oblasti zákaznických služeb.  Pak lze hovořit o tzv. 
průběžném zlepšování, které je zaměřeno na pochopení procesů, časové analýze 
současných stavů procesů, nastavení škály měřitelných ukazatelů vyplývajících ze 
zákaznických potřeb. Na základě pozorování a analýzy současného stavu procesu lze 
vytvářet soubor zlepšujících řešení. Svozilová (2011, s. 19) vidí podstatu zlepšování 
podnikových procesů v postupném zvyšování kvality a produktivity odstraněním 
neproduktivních činností a nákladů.  

2.2.1 Business Process Reengineering 

Business Process Reengineering, zkráceně BPR je manažerský model 90. let 20. století, 
který představoval vcelku radikální postup při změně procesů. Podstata spočívala 
v kompletní změně procesu, která měla vést k novému vylepšenému procesu. Hlavní 
myšlenka reengineeringu spočívala v předpokladu o nefungujícím a nevyhovujícím 
dosavadním podnikovém procesu. Hlavní příležitostí byla možnost vytvoření 
kompletně nového a vylepšeného procesu, který splňoval požadavky všech 
zainteresovaných stran procesu. Zde se projevovala role zákazníků, zaměstnanců, ale 
i konkurence. BPR lze v porovnáním s průběžným zlepšováním označit jako radikální 
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metodu zlepšování podnikových procesů. Radikální pohled na zlepšení procesů 
umožňoval koncentraci na úplně nový proces bez ohledu na původní proces. Klíčovým 
krokem podle Řepy (2006, s. 14-15) bylo stanovení rozsahu projektu na základě 
identifikace hlavních cílů plánovaného projektu v rámci reengineeringu. Následovala 
pečlivá analýza požadavků stanovených vnitřním a vnějším okolím firmy. V analýze se 
projevily názory a přání zákazníků, zaměstnanců, konkurentů, ale i nových technologií 
a technických řešení. Na základě analýzy bylo možné vytvořit představu o budoucím 
stavu prostřednictvím nových procesů. Následně bylo nutné tyto procesy naplánovat i 
z hlediska implementace, tak aby byl zajištěn bezproblémový přechod mezi původním 
a nově nastaveným procesem. Dle Řepy nelze obecně říci, zda je vhodnější použití 
nástroje reengineeringu nebo nástroje průběžného zlepšování a vybrat tak jeden 
vhodný univerzální přístup. Řepa zmiňuje jako nejdůležitější výzvu výběr metody, její 
správné použití, a hlavně dosažení očekávaných výsledků. Svozilová (2011, s. 20) 
dodává, že reengineering byl považován až za spásný nástroj, který ovšem ukázal, že 
proces změny nemusí být vždy hladký a prudký. 
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3 Lean Six Sigma 
Přístup Lean Six Sigma je výsledkem vzájemného propojení dvou zlepšovatelských 
přístupů, kterými lze dosáhnout procesních změn vedoucích ke zlepšení podnikových 
procesů, a to díky kombinací přístupů štíhlé výroby a metodologie Six Sigma. 
Výsledkem je tak komplexní zlepšovatelská metodika zaměřená na zlepšovatelské 
projekty. Lze říci, že tento přístup vychází z filosofie Kaizen. Výsledkem Lean Six Sigma 
je tak nejčastěji spojení zvýšení produktivity, zlepšení toku procesu, zvýšení kvality 
z hlediska variability a neshod proces při souběžném snížení nákladů. To pak přináší 
uspokojení zákazníků, kteří dostávají kvalitní produkt či službu za kratší čas (Arthur, 
2007, s. 3). 

3.1 Filozofie Lean 

Filozofii štíhlého managementu lze označit jako soubor strategií, způsobů a nástrojů, 
jejímž hlavním cílem je eliminace plýtvání a průběžné zlepšování. Principy štíhlého 
managementu lze nejčastěji najít ve výrobě, avšak postupy i nástroje mohou být 
užitečné i v jiných oborech pro různé společnosti, a to nejen výrobní, které mohou 
využít přístup pro odstranění plýtvání a zvýšení efektivnosti. Klíčovou myšlenkou je 
zamezení plýtvání, jako aktivit, které procesům nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. 
Původ štíhlé výroby lze najít v systému výroby firmy Toyota v Japonsku. Klíčovou pro 
firmu se stala v 50. letech 20. století návštěva Spojených států amerických a 
monitorování výroby vozů značky Ford skupinou zaměstnanců vedené manažerem 
Taichim Ohnem. Ve specifických podmínkách poválečného japonského prostředí, 
které bylo charakteristické nedostatečným kapitálem u spotřebitelů a poničenou 
dodavatelskou sítí byla firma schopna po této návštěvě a díky vizím managementu 
měnit úspěšně své výrobní procesy. Postupným zaváděním logistických nástrojů se 
výroba firmy Toyota stala více výkonnou a mohl tak vzniknout celý nový koncept výroby 
a poskytování služeb. Toyota díky tomu zamířila na špičku výrobců osobních 
automobilů (Liker, 2007, s. 48-51). 

3.1.1 Principy štíhlé výroby 

Klíčovou charakteristikou užívanou v přístupu Lean je odlišení aktivit, které z pohledu 
zákazníka přidávají nebo nepřidávají hodnotu. Sweeney (2017, s. 7-12) i Košturiak a 
Frolík (2006, s. 19-24) se shodují, že v centru přístupu Lean je snaha eliminovat plýtvání. 
Aktivity s přidanou hodnotu pokrývají nějakou potřebu zákazníka, který je za ní 
ochoten zaplatit, a tak náklad, který aktivita procesu přináší, může být přenesen na 
zákazníka. Aktivity nepřidávající hodnotu můžou být označeny jako plýtvání. Tyto 
aktivity jsou nákladovou položkou, ale neuspokojují žádnou z potřeb zákazníka, a tak 
tedy nepřinášejí ani žádný příjem nebo zisk firmě. Lze rozlišit tři kategorie plýtvání, 
které jsou v originále označeny japonskými termíny Muda, Mura, Muri. Muda zahrnuje 
plýtvání v nejčastější formě, kterými jsou zbytečnosti a nepotřebnosti. Mura se 
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vyznačuje nevyrovnaností a nepravidelností, a to nejčastěji ve spojení s výrobou. 
Vlivem nevyrovnané výroby může docházet k zbytečným tlakům v zařízení, pracovní 
síle, zkrátka v celém systému a následkem tak mohou vzniknout i určité formy Muda. 
Muri značí poruchu či závadu v chápání dosavadních schopností s následkem 
přetížení. Příkladem může být nový, dostatečně nezapracovaný zaměstnanec, 
vykonávající náročný úkol s výsledkem nekvalitní práce a výskytem určité formy Muda. 
Abnormality ve formě přetížení některé části, a to buď člověka, nebo stroje je nutné 
ihned řešit a zamezit vzniku dalšího plýtvání. Svozilová (2011, s. 32) zmiňuje jako 
důležité zaměření na proces, který je nositelem kvality výrobku nebo služby. Proces je 
řízen potřebou zákazníka, který definuje na základě svých přání výrobek, který je 
vyráběn nebo službu, která je poskytována. Dalším aspektem charakteristickým pro 
Lean řízení je dlouhodobý přístup orientující se na strategii a plánování. Taktické a 
operativní úkoly by měly být vždy navázané na strategické cíle, vizi, a tak by mělo být 
zajištěno splnění cílů podle kritérií a neměla by být pozornost poutána pouze na plnění 
samotných úkolů.  
Jednoduchost je dalším „zlatým“ pravidlem přístupu Lean. Princip využití 
jednoduchých procesů přináší výhody v menší pravděpodobnosti výskytu chyb, zdrojů 
plýtvání a jednoduchosti implementace a následné kontroly. Dalším typickým 
principem je přístup k průběžnému zlepšování. Prostřednictvím menších 
zlepšovatelských kroků může být dosáhnuto celkového zlepšení. Pro takový postup se 
doporučuje využívat tzv. Demingův cyklus PDCA a kroky plánování, implementace 
plánu, ověření jako kontroly a kroku jednání, které uzavírá cyklus, podle kterého se 
rozhoduje, zda firma přestoupí na nový proces. Další vlastností je viditelnost ve smyslu 
vzájemné otevřenosti a sdílení informací s účelem nalezení více příležitostí a objevení 
problémů. Pak lze tvrdit, že v takto nastavené organizaci jsou viditelné problémy 
řešitelné, zatímco ty neviditelné neřešitelné. Takové vzájemné nastavení je vhodným 
předpokladem pro průběžné zlepšování (Sweeney, 2017, s. 19–35). 

Typy plýtvání 
Autoři Sweeney (2017, s. 7-12) a Košturiak a Frolík (2006, s. 19-24) uvádějí 8 typů 
plýtvání, které lze označit japonským slovem Muda. Imai (2005, s. 79) tím označuje 
aktivity, které nepřidávají procesům hodnotu. Jako typické plýtvání se uvádí: 

• Nadprodukce  
• Zbytečné postupy 
• Opravy a zmetky 
• Nadbytečný pohyb 
• Doprava  
• Čekání 
• Zásoby 
• Nevyužitý potenciál lidí 

 
Svozilová (2011, s. 35) uvádí jako příklad nadprodukce výrobu léku s určitou, konkrétní 
dobou expirace, který musí být zlikvidován po překročení expirační doby. 
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Nadprodukce velmi často může být spojena s dalšími formami plýtvání při další 
manipulaci s produkty. Zbytečným postupem může být opětovně prováděná kontrola 
či opakování činnosti z důvodu předchozí nepozornosti. Takovým příkladem může být 
opětovná oprava silnice bez předchozího zvážení opravy potrubních sítí. Opravy a 
zmetky vztahující se k defektům vyžadují další náklady na přepracování a dle 
Sweeneyho (2011, s. 13) může defekt až zdvojnásobit náklad produkční jednotky, a to 
zejména přenastavením výroby, zbavením se zmetku a dalšími mzdovými náklady. 
Výroba zmetků jasně není hodnotu přidávající aktivitou a náklad na zmetky nelze 
přenést na zákazníka. Nadbytečným pohybem lze označit každý pohyb, který přímo 
není vyvolán požadavky výroby. Může to být přenášení dílů, zvedání a pokládání 
břemen. Dopravu, kromě doručení zboží, lze označit jako hodnotu netvořící aktivitu, za 
kterou zákazník není ochoten zaplatit. Dílčí manipulace se zbožím, či materiálem 
v podobě přesunů by v přístupu Lean měly být minimalizovány. V praxi se jedná o 
veškerý provoz manipulační techniky, při kterém navíc hrozí riziko poškození nákladu. 
Čekání je příkladem vysokého stupně plýtvání časem a snahou, která by měla být 
využita na aktivity, které přidávají hodnotu. V zásobách lze sledovat náklady na 
dodatečné skladování jako plýtvání.  A na závěr nevyužitý potenciál zaměstnanců. Tuto 
oblast plýtvání lze chápat, jako klíčovou, obzvláště například v současné ekonomické 
situaci. Jedná se o náklad ztracené příležitosti a ideálním prostředím je tedy nastavení 
takové firemní kultury, ve které motivovaní zaměstnanci spolupracují na úrovni svého 
nejvyššího potenciálu a vytvářejí tak prostředí průběžného zlepšování 

3.1.2 Vybrané nástroje metodologie Lean 

Metodologie Lean jako filozofie pracuje s velkým množstvím nejrůznějších nástrojů. 
Mezi typické patří princip tahu, mapování hodnotového řetězce, kanban, metoda Just-
in-time. Nástroje se v praxi často využívají společně a vytvářejí tak vzájemně 
propojené systémy. 

Princip tahu 
Klíčovou roli v tomto systému hraje aktuální poptávka, která určuje výrobu. Pořízená 
zásoba je pak vtahována do výrobního procesu v okamžiku potřeby. Materiál je tedy 
zpravidla zpracováván, pouze pokud je potřeba a jeho chod je ovlivněn vždy 
následující aktivitou. Následující aktivita ovlivňuje práci předchozí aktivity, a to 
signálem o volné kapacitě, který zamezuje vzniku úzkého místa. Pokud není potřeba 
určitého materiálu, nevzniká požadavek, a tak lze redukovat plýtvání, tak množství 
materiálu ve výrobním procesu. Opakem principem tahu je princip tlaku, který se 
vyznačuje vytvářením zásob v podobě nedokončené výroby, které se hromadí před 
úzkým místem z důvodu rozdílných kapacit jednotlivých strojů a zařízení (Sweeney, 
2017, s. 39-42). 

Hodnota a hodnotová analýza 
Přidaná hodnota představuje klíčovou vlastnost všech aktivit v procesu pohledem 
zákazníka. Cílem hodnotové analýzy je najít a odstranit skryté náklady, které 
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nepřidávají procesu žádnou přidanou hodnotu a zákazník za ně není ochoten platit. 
Účelem je tak redukovat nepotřebné kroky procesu a tím zkrátit celkovou dobu 
procesu. Aktivity, které se podílejí na vytváření produktu nebo služby zákazníkovi lze 
označit jako hodnotu přidávající (Value-Added-VA). Lze tak tvrdit, že zákazník je 
ochoten za takovou službu zaplatit, protože má záměr splnit zákazníkovy potřeby. 
Dalším typem jsou aktivity, které přímo k tvorbě přidané hodnoty nepřispívají, ale jejich 
vykonání je nutné k uskutečnění aktivit s přidanou hodnotou (Business Non-Value-
Added-BNVA). Tyto aktivity můžou být požadovány potřebami pro řízení firmy 
například ze zákonných důvodů. Třetím typem jsou aktivity, které nepřidávají hodnotu 
z pohledu zákazníka (Non-Value-Adding-NVA) a lze je označit jako plýtvání (Svozilová, 
2011, s. 36). 

Mapování hodnotového řetězce 
Mapování hodnotového řetězce představuje nástroj k analýze současných procesů 
z pohledu hodnoty pro zákazníka. Podstatou je zachycení vizuální podoby celého 
procesu od jeho začátku až ke konečnému zákazníkovi, včetně toků práce, informací a 
materiálu včetně klíčových procesních metrik. Cílem je identifikace příležitostí 
ke zlepšení v oblastech finančních nákladů, plýtvání a zvýšení produktivity (Svozilová, 
2011, s. 37).  

Kanban 
Kanban představuje nástroj vyvinutý japonskou firmou Toyota Motors. Využívá se 
zejména pro řízení zásob a je založen na principu tzv. kanbanových karet, které jsou 
předávany mezi odběratelem a dodavatelem a na jejich základě je řízen tok zásob. 
Touto strategií je tak zajištěna dodávka materiálu v okamžiku, kde je potřeba výrobním 
procesem. Tento systém lze využít ve výrobním procesu s ustáleným tokem, kde jsou 
možnosti odběratele i dodavatele časově sladěné a spotřeba materiálu rovnoměrná 
(Lambert a Stock a Ellram, 2000, s. 196). V současné době se můžeme v praxi setkat i 
s elektronickým kanbanem. 

Just-in-time 
Systém Just-in-time lze podle Lamberta a Stocka a Ellrama (2000, s. 196) chápat jako 
rozšíření Kanbanu, které umožňuje propojit logistiku i s nákupem a výrobou. Cílem je 
zlepšení výkonnosti podniku při účelném využívání zdrojů a minimalizaci zásob. 
Klíčovou myšlenkou je eliminace ztrát a umožnění doručení správných materiálů na 
správné místo ve správnou dobu. Výsledkem je pak snížení objemu zásob ve formě 
surovin a materiálu i hotových výrobků, zkrácení obratu zásob, zkrácení cyklu výroby a 
zvýšení produktivity. Finanční výsledek mohou představovat snížené distribuční 
náklady (Sixta a Mačát, 2005, s. 245). 

5S 
Metoda 5S představuje nástroj ke standardizaci pracoviště. 5S značí pět pilířů, kterými 
lze identifikovat plýtvání a následně mu zamezit nastavením nového uspořádání 
pracoviště. Výsledkem metody 5S je čisté a uklizené pracoviště, což se pozitivně 
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projevuje ve výkonnosti, chybovosti, ale i menším počtem pracovních úrazů. Prvním 
pilířem je Třídění (Seiri – sort), jehož cílem je identifikace a odstranění veškerých 
materiálů z pracoviště, které nejsou vyžadovány k operacím v dosavadních procesech. 
Druhý pilíř je nastavení pořádku (Seiton – set in order), které spočívá přeorganizování 
materiálů a pomůcek nutných pro vykonávání procesu. Cílem je efektivní uspořádání 
pracovních předmětů tak, aby byly dobře přístupné vzhledem k četnosti použití a 
funkci. V tomto kroku se doporučuje využít prvky vizuálního řízení, které jasně 
nastavuje, kde a jak mají být prvky uloženy. Třetím v pořadí je pilíř lesku (Seiso – shine), 
které spočívá v důkladném vyčištění pracoviště včetně podlahy a strojů pro zachování 
čistoty. Pilíř lesku by se měl opakovat na denní bázi a představuje způsob, jak zabránit 
hromadění nečistot, prachu a odpadu. Čtvrtý pilíř se týká standardizace (Seiketsu – 
standardize) a klíčovým úkolem je nastavení systémů pro pravidelné dodržování 
předchozích tří pilířů. Spočívá v přidělení zodpovědností za pracovní úkoly tří pilířů, 
začlenění tři pilířů do pracovních procesů a kontrole správného vykonávání. Možné je 
preventivní vykonávání tří pilířů na denní bázi a zabránění porušení podmínek pilířů. 
Pátým, posledním pilířem je zachování (Shitsuke – sustain) správného vykonávání 
procedur v rámci 5S. Bez dodržování podmínek není možné zachovat fungující systém 
5S na delší dobu. V literatuře můžeme nalézt i další dvě S, kde šesté S představuje 
bezpečnost práce a sedmé S je tvořeno dopady na životní prostředí (5S pro operátory, 
2009, s. 26-97). 

Kaizen 
Metodiku či filozofii Kaizen lze podle Imaiie (1997, s. 19-23) chápat jako neustálé 
zlepšování.  Nejčastěji lze aktivitou Kaizen chápat činnost malých týmů, které se po 
určitou dobu intenzivně věnují zlepšovacímu projektu. Klíčová je motivace 
zaměstnanců, jejich zaměření na zlepšování a aktivní účast. Zaměstnanci jsou tak 
vedeni k hledání příležitostí ke zlepšení, konzultacím s vedením a co nejrychlejšímu 
uvedení do praxe. Obvykle po dobu 3 až 5 dní se zúčastnění věnují akci Kaizen zejména 
v situacích, kdy jsou identifikovány zdroje plýtvání, je známa příčina problému a 
hranice pochopení problému. Implementace by měla proběhnout bez problémů a 
výsledky by měly být viditelné ihned po implementaci. Kaizen bývá často spojován 
s Demingovým cyklem PDCA, který obsahuje kroky plánování, udělání, kontroly a 
uskutečnění. Prostřednictvím cyklu PDCA je možné zajistit spojitost jednotlivých kroků 
zlepšovacího procesu. 

3.2 Six Sigma 

Six Sigma představuje metodiku, která umožňuje eliminovat defekty a variabilitu 
z procesů. Defektem lze chápat výstup, který je z nějakého důvodu nevyhovující. 
Defekt není pouze zmetek ve formě vadného výrobku, ale jakýkoliv nežádoucí 
výsledek. Defekt je zpravidla následkem variability, která je následkem kořenových 
příčin. Cílem Six Sigmy je identifikace kořenových příčin způsobujících variabilitu. 
Snížení variability následně vede ke snížení defektů. Six Sigma se tedy zaměřuje na 
kvalitu procesu, kterou lze vyjádřit vyjádřením hodnoty sigmy jako jednotkou procesní 
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způsobilosti. Ta porovnává úroveň či hodnotu sigma v poměru na počet defektů 
z milionu výstupů. Úroveň 6 Sigma značí pouze 3,4 defektů z milionů výstupů. Töpfer 
(2008, s. 7-9) představuje Six Sigma jako statisticky podepřený koncept s cílem 
dosažení požadované kvality při řízení procesu zvyšováním hodnoty osvědčenými 
metodami a nástroji. Autor zmiňuje důležitost požadavků zákazníka v tomto konceptu. 
Podstatou je splnění kvality na úrovni vyžadované zákazníkem spojené s nízkou úrovní 
defektů a také pozitivními podnikatelskými výsledky projevenými vynaložením 
optimálních nákladů vzhledem ke kvalitě požadované zákazníkem. 

3.3 Efekty Lean Six Sigma 

Vzájemnou kombinací prvků Lean řízení a Six Sigmy do formy Lean Six Sigma vznikl 
komplexní systém zásad, postupů a nástrojů které mají za cíl zkvalitnit proces 
z hlediska odstranění plýtvání, zvýšení výkonnosti. Morgan a Brenig-Jones (2016, s. 23-
25) uvádějí sedm klíčových principů metodiky Lean Six Sigma. Klíčovou je tak orientace 
na zákazníka, která se projevuje prostřednictvím zákaznických požadavků (CTQ – 
Critical To Quality), které jsou měřitelné a pomáhají tak správnému pochopení 
důležitých metrik. Druhý pohled orientace na zákazníka využívá analýzu přidané 
hodnoty procesních kroků. Identifikace a pochopení správného postupu 
prostřednictvím mapování hodnotového toku slouží k identifikaci plýtvání a aktivit 
nepřidávající hodnotu. Řízení, zlepšení a vyrovnání procesního toku využitím vhodných 
technik Lean řízení je vhodnou prevencí k zabránění tvoření plýtvání způsobené 
nadprodukcí nebo hromaděním výroby v úzkém místě. Odstranění hodnot netvořících 
aktivit a plýtvání umožňuje zlepšení toku a výkonnosti podniku. Řízení na základě 
pravdivých skutečností ve formě využití reálných dat, naměřených správných informací 
umožňuje pochopení variability pro její následovné snížení. Zapojením lidí a jejich 
motivací lze docílit rychlejších změn a zlepšení v procesech a prostředí, ve kterém 
pracují. Provádění zlepšovacích aktivit systematickým postupem, který nabízí postup 
DMAIC zajišťuje vhodný postup ke zlepšení s využitím metod Lean řízení i postupů Six 
Sigmy. 
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4  DMAIC a jeho fáze 
DMAIC lze označit jako rámec nebo postup k systematickému zlepšování procesů. 
Skládá se z pěti fází, podle akronymů zkratky DMAIC. Rozlišujeme tak fáze: 

• Define  
• Measure 
• Analyse 
• Improve 
• Control 

4.1 Fáze Define 

Úvodní fáze slouží k identifikaci problému, který je základem zlepšovatelského 
projektu. Cílem této fáze je tedy výběr vhodného zlepšovatelského projektu, určení 
rozsahu projektu, sestavení projektového týmu. Pro výběr vhodného projektu je nutné 
znát potřeby a přání zákazníků, a tak se jako klíčové jeví využití nástroje sběru hlasu 
zákazníků (VOC – voice of customer). Rozsah projektu je zpravidla ohraničen výstupem 
nástroje SIPOC analýzy a je/není analýzy (IS / IS NOT analyse). Dalším krokem je určení 
cílů v podobě měřitelných výstupů procesu (CTQ – critical to quality) a také finančních 
přínosů ve formě nákladů na nekvalitu (COPQ – costs of poor quality). Výsledkem první 
fáze metodiky DMAIC je zakládací listina projektu, která zřetelně popisuje zadání 
projektu a obsahuje popis procesního problému, rozsah projektu, vizi zlepšeného 
procesu a informace o týmu a plánu projektu (Integrated Consulting Group, s. 41).   

4.1.1 Výběr vhodného projektu 

Pro definování procesního problému je zásadní identifikace příležitosti v procesech. 
Nabízí se tak možnosti hledání zlepšovacích projektů na základě brainstormingu, 
analýzy interních reportů a KPI, vizualizace příležitostí využitím radarového grafu, 
procesního modelu nebo auditu. Vhodně se nabízí zabývat se hlasem zákazníka 
například pravidelnou kontrolou stížností (Integrated Consulting Group, s. 43-47). 

4.1.2 Projektový tým 

Pro DMAIC je charakteristická vzájemná spolupráce členů týmů. V projektovém týmu 
vystupují role Green Belt nebo Black Belt, kteří jsou experty na metodiku a zároveň 
vedoucími zlepšovatelského projektu. Další rolí je Champion, zpravidla člen 
managementu, který zajišťuje podporu projektu, rozděluje zdroje na zlepšovací 
projekt a kontroluje vztah projektu a podnikové strategie. Dále jsou v týmu 
zakomponováni členové pracovních týmů, kteří vykonávají roli specialistů projektu. 
Vhodná velikost projektového týmů se udává mezi 5 a 8 členy týmu (Integrated 
Consulting Group, s. 59-62). 
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4.1.3 Určení rozsahu projektu 

Klíčovými nástroji pro určení rozsahu projektu a definování rámce projektu jsou SIPOC 
analýza a IS / IS NOT analýza. IS / IS NOT analýza viz tabulka 1 stanovuje hranice 
projektu pomocí podpůrných otázek co, kde, kdo. SIPOC analýza viz tabulka 2 
umožňuje první obecný náhled na fungování procesu a slouží jako první vizualizace 
procesu. Poskytne tak základní údaje v podobě obrázku, který dokumentuje, jak 
průběh procesu, jeho začátek a konec. Zároveň definuje zákazníka z pohledu výstupu, 
který tento zákazník očekává (Integrated Consulting Group, s. 69-74). 
 

 JE NENÍ 

CO Co JE v rámci projektu Co NENÍ v rámci projektu 

KDE Kde projekt působí Kde projekt nepůsobí 

KDO Kdo JE zahrnut do procesu Kdo NENÍ zahrnut do procesu 
Tabulka 1 IS / IS NOT analýza - tabulku podle podkladů Integrated Consulting Group sestavil autor 

 

Supplier Input Process Output Customer 

Dodavatel 1 Vstup 1 Krok procesu 1 Výstup 1 Zákazník 1 

Dodavatel 2 Vstup 2 Krok procesu 2 Výstup 2 Zákazník 2 

Dodavatel 3 Vstup 3 Krok procesu 3 Výstup 3 Zákazník 3 
Tabulka 2 SIPOC analýza – tabulku podle podkladů Integrated Consulting Group sestavil autor 

4.1.4 Sběr hlasu zákazníka 

Hlas zákazníka slouží k získání informací o pocitech a přáních zákazníků procesu. 
Rozlišuje se mezi interními zákazníky, kteří jsou uvnitř organizace a jsou jimi zpravidla 
vykonavatelé procesu. Externí zákazníci nejsou součástí organizace a lze si je 
představit jako koncové zákazníky. Zdrojem informací mohou být stížnosti a reklamace 
zejména externích zákazníků, dotazníkové šetření, kontakt v oblasti prodeje a péče o 
zákazníka, rozhovory, ale také procesní pozorování. Procesní pozorování (Gemba) je 
metodou pozorování a spolupráce v místě a čase vykonávání procesu. Na základě 
hlasu zákazníka je možná transformace poznatků do zákaznických potřeb (Integrated 
Consulting Group, s. 81-87).  

4.1.5 Nastavení měřitelných výstupů 

Měřitelné výstupy procesu dle Integrated Consulting Group (s. 93-97) definují 
požadavek na cíl projektu, z pohledu zákazníka, který definuje kvalitu výstupu. 
Měřitelné výstupy jsou definovány z pohledu ceny (C), času (T) a kvality (Q). Příkladem 
CTQ je: 

• Každá žádost je vyřízena do 5 dnů. 
• Každý rám má tloušťku 25 mm. 



| 23 

Cíl projektu se následně definuje ve formátu „zlepšení .... z .... na .... do kdy“, který 
zahrnuje výsledný stav po zlepšení projektu. Příkladem cíle projektu je: 

• Zkrátit dobu zpracování žádosti z 8 na 5 dnů do 1. srpna 2018. 
• Snížit míru defektů (v %) v tloušťce rámu z 4 % na 0,5 %. 

4.1.6 Zjištění přínosů projektu 

Přínosy projektu se vyjadřují prostřednictvím nákladů na nekvalitu, které ukazují 
prvotní odhad nejen peněžních přínosů. Kalkulace přínosů tak odpovídá na otázky 
spojené s nutností realizace projektu, s identifikací potenciálních benefitů a nákladů 
na projekt. Rozlišují se finanční a nefinanční přínosy. Mezi finanční můžeme zařadit 
nárůst výnosů a tržeb, zamezení poklesu výnosů, pokles nákladů a zamezení nárůstu 
nákladů. Mezi nefinanční přínosy zlepšovacího projektu patří standardizace a snížení 
chybovosti, zvýšená výkonnost, spokojenost externího i interního zákazníka, snížení 
pracnosti nebo zrychlení procesu. Obvykle se uvádějí 4 typy nákladů pro výpočet 
nákladů na nekvalitu (Integrated Consulting Group, s. 103-108). 

• Náklady na prevenci – náklady spojené se zamezením vzniku chyb a defektů – 
např. školení, zlepšování jakosti 

• Náklady na kontrolu – náklady vzniklé pro identifikaci a udržení kvality – např. 
testování, kontrola 

• Interní náklady na defekty – náklady spojené s opravami a změnami výrobků a 
služeb před dodáním zákazníkovi – např. oprava zařízení 

• Externí náklady na defekty – náklady spojené s opravami a změnami výrobků a 
služeb po předání zákazníkovi – např. reklamace, zpětná dopravné výrobku 

4.2 Fáze Measure 

Hlavním cílem fáze Measure je mapování procesu pro následné pochopení, 
identifikace kořenových příčin problému, které mají vliv na efektivitu procesu. 
Výsledkem fáze je zmapovaný tok procesu a také mapování hodnotového toku. 

4.2.1 Mapování procesu 

Mapování procesu slouží k vizualizaci veškerých aktivit, z kterých se proces skládá 
včetně jejich vykonavatelů. Detailní zakreslení procesního toku je vhodné pro 
pochopení procesu všech členů projektového týmu. Mapa procesu viz obrázek 3 
navazuje na mapu SIPOC, ale je zpracována do větší hloubky na úroveň jednotlivých 
aktivit. K mapování procesů lze využít řadu softwarových aplikací, které umožňují 
použití standardních symbolů, užívaných pro mapování. Proces je zpravidla zachycen 
ve směru zleva doprava nebo shora dolů. Doporučuje se používat tzv. plaveckých drah, 
kde každá dráha označuje konkrétního vykonavatele. Dalším používaným nástrojem je 
špagetový diagram viz obrázek 4. Špagetový diagram může sloužit k zachycení 
fyzických pohybů práce a materiálu. Odhaluje místa, kde dochází k plýtvání, zejména 
ve formě nadbytečného pohybu a dopravy. Pohyb toku je zachycen šipkami a tohoto 
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nástroje lze využít ke zlepšení uspořádání pracoviště (Integrated Consulting Group, s. 
123-133).  
 

 
Obrázek 3 Mapa procesu registrace zákazníka sestavená autorem 

 

 
 
Obrázek 4 Špagetový diagram sestavený autorem 

Zásadním nástrojem mapování procesu je mapování hodnotového toku, které 
zobrazuje vytváření toku mezi vstupním materiálem a hotovým výrobkem určeným 
zákazníkovi. Umožňuje tedy sledovat vytváření hodnoty pro zákazníka. Tok hodnot 
obsahuje vyznačené aktivity s přidanou hodnotou, tak bez přidané hodnoty. Mapa toků 
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hodnot obsahuje časové informace o aktivitách na úrovni jednotlivých pracovišť. 
V dalším kroku je mapa doplněna o stav rozpracovaných zásob vyznačením stavu 
rozpracovanosti. Toky informací jsou znázorněny šipkou a spojují zejména zákazníka 
s dodavatelem. Procesní data je nutné sbírat v místě vykonávání procesu. Nejčastěji 
používané metriky jsou: 
 

• Čas cyklu (cycle time) – čas určený procesnímu kroku 
• Procesní čas (proces time) – čas operace dané aktivity 
• Doba čekání (waiting time) – čas, kdy jednotka čeká na zpracování 
• Celkový čas (lead time) – celkový čas, který produkt nebo služba stráví 

v procesu (Integrated Consulting Group, s. 137-154). 

4.2.2 Generování kořenových příčin 

Pro nalezení potenciálních kořenových příčin je vhodné v prvním kroku objevit co 
největší počet možných příčin. Vhodným nástrojem ke generování kořenových příčin 
je diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) viz obrázek 5, 
který vede k výčtu možných vlivů způsobujících problém, který představuje hlavu ryby. 
Příčiny jsou řazeny od hlavy k ocasní ploutvi jako jednotlivé kosti podle definovaných 
kategorií. Dopad jednotlivých příčin lze priorizovat dle síly vlivu na procesní problém. 
Vhodným nástrojem je pravidlo „5x proč?“, kterým je možné zjistit potenciální 
kořenové příčiny problémy, a to díky opakováním otázky „proč?“. Pro redukci 
kořenových příčin na ty s největším vlivem lze využít metodu multihlasování. Princip 
spočívá v přidělení určitého počtu hlasů členům týmu dle celkového počtu možností 
příčin a následném hlasování a přidělení hlasů preferovaným variantám. Výsledkem je 
snížený počet potenciálních kořenových příčin (Integrated Consulting Group, s. 159-
167).  

 
Obrázek 5 Diagram příčin a následků sestavený autorem 

4.3 Fáze Analyse 

Cílem fáze Analyse je potvrzení nalezených kořenových příčin v předchozí fázi 
Measure. Prvním krokem této fáze je provedení grafické analýzy pro ověření existence 
kořenové příčiny a jejího vztahu k měřitelným výstupům projektu.   
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V dalších krocích fáze Analyse je odlišný postup pro řešení problematiky variability a 
defektů a pro problematiku plýtvání a času. Pro řešení variability a defektů je vhodné 
využití statistické analýzy obsahující testování hypotéz, korelace, případně regresní 
analýzu. Pro odstranění plýtvání se nabízí využití procesní analýzy, konkrétně časovou 
analýzu, hodnotovou analýzu a analýzu procesního toku.  

4.3.1 Grafická analýza 

Pro potvrzení vzájemného vztahu kořenových příčin a měřitelných výstupů projektů je 
vhodné využít v rámci grafické analýzy některých grafických nástrojů, v tomto případě 
histogramu, Paretova diagramu, sloupcových grafů a dalších typů diagramů a grafů. 
Tyto nástroje umožňují zobrazení četnosti výskytu dat. Pareto diagram je specifickým 
druhem sloupcového grafu, který zobrazuje kumulativní procentuální linku při aplikaci 
Paretova pravidla. Sloupce v diagramu jsou seřazeny od největšího k nejmenšímu a je 
možné vidět nejčastěji vyskytované příčiny. Histogram a bodový graf slouží 
k zachycení četností výskytu hodnot a umožňuje tak pozorovat statistické trendy a 
prvky variability vzhledem k středním hodnotám (Integrated Consulting Group, s. 297-
307).  

4.3.2 Statistická analýza 

Statistická analýza je používána v zlepšovatelských projektech zaměřených na 
problematiku variability a defektů. Cílem statistické analýzy je ověření vlivu 
kořenových příčin na měřitelné výstupy projektu. Jako hlavní nástroj se používá 
testování hypotéz. Testování hypotéz je důležitým krokem při ověřování existence 
vztahu mezi naměřenými vzorky dat. Stanovují se dvě hypotézy, a to nulová hypotéza 
a alternativní hypotéza. Cílem je testovat nulovou hypotézu a rozhodnout o její 
pravdivosti. Alternativní hypotéza je postavena proti nulové hypotéze, kterou zároveň 
popírá. Nulová hypotéza předpokládá neexistenci statisticky významného rozdílu 
mezi zkoumanými vzorky. Významným prvkem je interval spolehlivosti, který určuje 
rozmezí hodnot, ve kterém se pohybuje skutečný průměr celého sledovaného 
souboru. Toto rozmezí je udáno hladinou významnosti (alfa riziko), které je předem 
zvoleno jako maximální přípustné riziko v %.  Při zvolení alfa rizika 5 %, lze hovořit o 
jistotě 95 % (1 – 0,05 = 95 %). Další důležitým prvkem je tzv. p-hodnota, která 
představuje riziko špatného rozhodnutí. P-hodnota je porovnávána k předem 
zvolenému alfa riziku. P-hodnotu lze vypočítat pomocí statistického softwaru. Pokud 
je pak p-hodnota nižší než hodnota alfa rizika (p-hodnota < 0,05) je nutné zamítnout 
nulovou hypotézu z důvodu existence statisticky významného rozdílu. Pokud je p-
hodnota vyšší než hodnota alfa rizika (p-hodnota > 0,05) nelze zamítnout nulovou 
hypotézu a prokázat existenci statisticky významného rozdílu. Pro testování hypotéz 
existuje řada testů. Výběr správného testu závisí na datech, která jsou porovnávána.  
Regrese potom slouží k ověření existence statistické závislosti mezi kořenovými 
příčinami a měřitelnými výstupy projektu. Principem je vytvoření matematického 
modelu, který zobrazuje chování sledovaných dat, konkrétně model, který představuje 
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vztah mezi kořenovými příčinami a měřitelnými výstupy projektu. Na základě znalosti 
současného stavu kořenových příčin lze využitím modelu predikovat chování 
měřitelných výstupů projektu v budoucnu. Cílem je tedy výběr kořenové příčiny a 
kvantifikace jejího dopadu na měřitelné výstupy projektu (Integrated Consulting 
Group, s. 321-332). 

4.3.3 Procesní analýza 

Vhodnou cestou pro řešení problémů spojených s plýtváním a nevyhovujícími časy 
procesu se stala procesní analýza. Mezi její složky patří časová, hodnotová a procesní 
analýza.  
Cílem časové analýzy je kvantifikace celkové doby procesu na základě časů 
jednotlivých aktivit a časů čekání. Hodnotová analýza zkoumá jednotlivé aktivity 
procesu z pohledu přidané hodnoty, za kterou je zákazník ochoten zaplatit. Ve spojení 
s mapou hodnotového toku lze identifikovat hodnotu nepřidávající aktivity, které lze 
označit jako vhodné k odstranění, protože představují určitou formu plýtvání. Analýza 
procesního toku se zabývá schopností uspokojení zákaznické poptávky. Identifikuje 
úzká místa, která zamezují dosažení požadovaného taktu výroby, tak aby byly 
uspokojen zákazník. Cílem analýzy je tak komplexní pochopení procesu a stanovení 
frekvence výstupu z procesu. Doba taktu je přesně definovaný čas mezi výstupy 
z procesu s cílem uspokojení potřeb zákazníka. Dobu taktu lze určit poměrem 
dostupného pracovního času očištěného o prostoje způsobené plánovanými 
přestávkami, schůzkami, střídáním směn a požadovanou poptávkou. Úzké místo je 
identifikováno při porovnávání doby taktu a doby cyklu a lze ho definovat jako nejdéle 
trvající operaci, která způsobuje nejdelší zdržení v procesu. Pokud aktivity trvají déle, 
než požaduje zákazník a zdržují tak následující operace, lze hovořit o úzkých místech, 
která brání plynulosti toku a dodržení doby taktu (Integrated Consulting Group, s. 351-
368). 

4.4 Fáze Improve 

Cílem čtvrtého milníku metodiky DMAIC je nalezení vhodné sady zlepšovatelských 
řešení procesu. V této fázi je nutné vzájemné porovnání přínosů projektu a nákladů 
spojenými s implementací zlepšovacích řešení. Samotná implementace sady zlepšení 
je důležitá z hlediska přijetí změn a bezproblémového přestupu z původního procesu 
na proces nový. Na základě charakteristiky problému lze rozlišit postup pro projekt 
řešící problematiku variability a defektů a postup zaměřený na plýtvání a čas procesu. 
Zatímco pro odstranění plýtvání se nabízí zeštíhlení procesu, pro variabilitu a defekty 
je nutné identifikovat změny, které nastanou odstraněním kořenových příčin.  
Ideální je nalézt vhodnou sadu zlepšení pro jednotlivé kořenové příčiny. Zde se 
doporučuje využít přínosů brainstormingu a myšlenkových map pro generování co 
největšího počtu možných řešení. Následně je nutná prioritizace a výběr nejlepších 
řešení pro procesní problém. Je nutné porovnat úsilí spojené s implementací a přínos 
implementace. Vyhodnocení nápadů lze provést využitím škály proveditelnosti, která 
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umožňuje přiřazení jednotlivých nápadů zlepšení ke škále označené kategoriemi viz 
obrázek 6. Pro odstranění plýtvání je vhodné použití nástrojů Lean, kterými může být 
Kaizen, standardizace, 5S, vizuální řízení. Pro vyrovnání procesních časů se doporučuje 
využít nástroj balancování procesu s cílem vyrovnání času, který je k dispozici pro 
proces vzhledem k poptávce. Výsledkem je odstranění úzkého místa toku, eliminace 
aktivit bez přidané hodnoty a srovnání průběžné doby procesu s časy cyklů 
jednotlivých kroků.  
Standardizace je vhodná pro zajištění stejných výstupů ze stejně prováděných 
procesů. Slouží tak jako nástroj eliminující vytváření defektů a podmínkou je vytvoření 
přesných postupů pracovního procesu. Správným postupem pro nastavení 
standardizovaného postupu je jeho úplné pochopení, následný záznam všech kroků, 
výběr nejlepšího postupu, ověření správného postupu, vytvoření manuálu a proškolení 
zaměstnanců spojené s nastavením kontroly dodržování.  
Pro zajištění organizovaného a efektivního pracoviště je vhodná metoda 5S. Využitím 
vzájemných výhod systému tahu a kanban lze řešit problémy vysokých zásob a 
rozpracované výroby.  
 

  
Obrázek 6 Škála proveditelnosti zpracovaná autorem 

Následujícím krokem fáze Improve je příprava implementace pomocí pilotáže a 
testování. Záměrem je otestování zlepšovatelského řešení v reálných podmínkách. 
Pilotáž tak poskytuje přípravu na reálné podmínky. Pilotáž jako fáze testování je 
doporučena pro snížení rizika selhání sady zlepšení, eliminaci problémů v ostré fázi 
implementace, vylepšení či vyladění sady zlepšení, a hlavně potvrzení vztahu 
nákladům oproti přínosům. Součástí modulu by měla být i procesní analýza rizik (FMEA 
– Failure Mode Effect Analysis), která umožňuje systematický přístup k identifikaci a 
dokumentaci možných rizik, příčin a následků. Samotné implementaci by měl 
předcházet implementační plán, podle kterého bude řešení zavedeno do ostrého 
provozu. Implementační plán tak slouží ke kontrole stavu implementace. Ve spojení 
s implementačním plánem je vhodné využít matici rolí a zodpovědností (RACI) a 
přiřadit tak ke každému kroku správné role: 

• Responsibility – vykonavatel procesu – zodpovědná osoba, která pracuje na 
procesním úkolu 

• Accountability – zodpovědný vlastník procesu – zodpovědná osoba za splnění 
úkolu 

• Consult – konzultant – osoba, která poskytuje rady a doporučuje správný 
postup 

• Inform – informovaný – osoba, která dostává informace o průběhu úkolu 
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4.5 Fáze Control 

Účelem posledního milníku metodiky DMAIC je výběr vhodných interních klíčových 
výkonových indikátorů, kterými bude zlepšení měřeno. Vhodným výběrem metrik lze 
ověřit přínosy projektu. Úspěch, či neúspěch lze konstatovat na základě porovnání 
očekáváných přínosů a reálných přínosů. Další částí je nastavení kontroly procesu, u 
které je nezbytný výběr správných metrik, která budou kontrolována. Další činností je 
potom naplánování průběhu a způsobu měření. Vhodným nástrojem může být 
procesní měření, organizování auditů, ale i nástroj pro předcházení chybám (Poka 
Yoke) spočívající v nastavení postupů zabraňujících vytvoření chyb.  
Na základě vyhodnocených kontrol lze možné definitivně potvrdit zlepšení. I ve fázi 
control se nabízí opětovné využití analytických nástrojů pro porovnání původních 
naměřených dat s novými informacemi po zlepšení. V případě ověření naplnění 
plánovaných přínosů lze proces předat vlastníkovi procesu, který včetně procesu 
převezme odpovědnost za vykonávání kontroly. Následně je vhodné získání zpětné 
vazby od projektového týmu, analýza zpětné vazby a poučení do příštích 
zlepšovatelských projektů. Konec projektu lze zakončit oslavou, avšak důležitější je 
poděkování členům týmů, prezentace projektu a šíření informací o pozitivních 
přínosech projektu napříč firmou.  
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5 OPTIMALIZACE PROCESU 
V praktické části diplomové práce jsem se rozhodl zaměřit na optimalizaci procesu. 
Tato optimalizace se konkrétně týká procesu v distribuční společnosti PPL CZ s. r. o. 
Materiál pro praktickou část své diplomové práce jsem sbíral na svém pracovišti, 
v odštěpném závodě PPL CZ s. r. o. - All you need, který se nachází na území České 
republiky. Společnost PPL CZ s. r. o. – All you need zajišťuje řadu významných 
logistických činností pro německý online supermarket AllyouneedFresh GmbH. V rámci 
své diplomové práce se zaměřím na aplikaci metodologie Lean Six Sigma 
prostřednictvím projektové metodiky DMAIC. Výsledkem diplomové práce bude návrh 
zefektivnění konkrétního procesu v rámci distribuce zboží. Pro zlepšovací projekt jsem 
vybral balení chlazeného zboží s cílem odstranit plýtvání a získat časovou úsporu 
v procesu. Výsledným efektem návrhu zlepšení by mělo být snížení nákladů na proces 
balení. 

6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
Pro srozumitelnost a pochopení vzájemné provázanosti zkoumané společnosti 
s dalšími subjekty představím tři velice úzce propojené organizace. Těmi jsou 
AllyouneedFresh GmbH, německý online supermarket a typický zástupce obchodní 
společnosti, PPL CZ s. r.o. – All you need, jako zajišťovatel logistických činností 
německému supermarketu a PPL CZ s. r. o. jako distribuční společnost, zřizovatel 
odštěpného závodu. Můj návrh zlepšovatelského projektu se bude týkat právě činností 
prováděných v odštěpném závodě PPL CZ s. r. o.  - All you need.  

6.1 AllyouneedFresh 

Německá společnost AllyouneedFresh je dle výsledků společnosti VGL 
Verlagsgellschaft mbH (VGL Verlagsgellschaft mbH, 2018) jedním z nejlepších online 
supermarketů, který poskytuje nejen německým zákazníkům možnost pohodlného 
nákupu potravin, drogerie a dalších produktů denní spotřeby s dodáním na předem 
určené místo. Největším konkurentem firmy je supermarketová síť Rewe s téměř 45% 
tržním podílem, která nabízí i službu internetového supermarketu. Druhým velkým 
konkurentem je AmazonFresh s tržním podílem okolo 14,5 %. AllyouneedFresh je 
druhý největší podle tržního podílu, který je okolo 20 % viz obrázek 7 (FAU, 2018). 
AmazonFresh je z této trojice nejmladší, fungovat začal v květnu 2018 (BUSINESS 
INSIDER DEUTSCHLAND, 2018). Společnost AllyouneedFresh je typickým příkladem 
mladé firmy působící v oblasti e-commerce. Vznikla v roce 2014 a sídlí v hlavním 
městě Německa Berlíně. Dnes míří zhruba 90 % zásilek k rukám německých zákazníků, 
avšak mezi další cílové země zásilek patří dalších 11 evropských států. Minoritním 
cílovým trhem služby je i čínský trh a trhy dalších asijských států. Česká republika 
v současné době nepatří mezi cílové země služby společnosti a služba je tak na území 
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České republiky nedostupná. Společnost si původně zajišťovala veškeré logistické 
činnosti samostatně z území Německa prostřednictvím distribučního centra ve městě 
Staufenberg. V roce 2014 přešla zodpovědnost za větší část logistických činností na 
společnost PPL CZ s. r. o. – All you need, kdy se sklad přestěhoval na území České 
republiky. V současné době je většina logistických činností prováděna pod 
střechou českého skladu v Plzeňském kraji nedaleko města Bor u Tachova, minoritní 
část probíhá stále v německém Staufenbergu. Nejvyšší vedení a zákaznický servis sídlí 
v Berlíně a úzce spolupracuje s managementem lokalizovaným v Boru u Tachova. 
Sortiment společnosti v současné době čítá více než 20 000 druhů zboží, kterými jsou 
čerstvé ovoce a zelenina, chlazené maso, mléčné výrobky, maso a uzenářské výrobky, 
ryby, nejrůznější trvanlivé potraviny, ale také mražené výrobky, alkoholické i 
nealkoholické nápoje, drogerie, kojenecká a dětská výživa a zboží pro domácí mazlíčky. 
Pro srovnání lze uvést šíři sortimentu konkurenčních společností na trhu v Německu. 
Rewe nabízí přibližně 9 000 sortimentních položek, AmazonFresh téměř 
desetinásobek, tedy přibližně 85 000 položek, ovšem služba je dostupná pouze na 
území hlavního města Berlína, Postupimi, Hamburku a Mnichově (FOCUS, 2017). 
Společnost používá kvalitní obalový materiál a spolupracuje s logistickou skupinou, 
kterou je mateřská společnost Deutsche Post DHL. Z těchto důvodů je firma 
AllyouneedFresh schopna doručovat trvanlivé a chlazené zboží do dvanácti 
evropských států během dvou nebo tří dnů. Toto se děje v podmínkách tzv. 
standardních zásilek, které jsou doručovány poštovním doručovatelem do místa 
dodání. Tato služba představuje konkurenční výhodu schopností obsloužit celé území 
Německa. Druhý typ doručení probíhá prostřednictvím tzv. kurýrní služby a zboží je 
doručováno prostřednictvím kurýrů DHL na území větších německých měst do 24 
hodin od vytvoření objednávky. Každý den zpracuje společnost průměrně 1200 
objednávek. AllyouneedFresh získalo v roce 2016 známku „dobré“ v testu nezávislého 
německého časopisu pro spotřebitele ÖKO-TEST a je certifikováno jako důvěryhodný 
e-shop společností Trusted Shops na základě autentických recenzí od zákazníků. 
 

 
Obrázek 7 Tržní podíl německých online supermarketů. Vlastní práce autora.  
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6.2 PPL CZ s. r. o. 

Organizace PPL CZ s. r. o., zřizovatel popsaného odštěpného závodu viz. kapitola 6.3, je 
významným českým poskytovatelem přepravy zásilek se specializací na vnitrostátní 
balíkovou a paletovou přepravu. Méně důležitým produktem společnosti je 
mezinárodní balíková přeprava, v	jejímž rámci společnost úzce spolupracuje se 
společností DHL. Společnost operuje na území celé České republiky jako kurýrní služba 
s	centrálou lokalizovanou v	Říčanech – Jažlovicích. Další pobočky v	podobě dep se 
nacházejí v	Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Hradci Králové, Brně, Ostravě, 
Zlíně – Malenovicích, Olomouci, Liberci a Humpolci. Vlastníkem společnosti je německá 
logistická skupina Deutsche Post DHL, jejíž dceřinou firmou je i německý online 
supermarket AllyouneedFresh (PPL, 2018). 

6.3 PPL CZ s. r. o. – odštěpný závod All you need 

Organizace PPL CZ s. r. o. – odštěpný závod All you need vznikla zápisem do 
obchodního rejstříku v létě 2014. Zřizovatelem je společnost PPL CZ s. r. o. Hlavním 
účelem společnosti je zajišťování logistických činností pro německý online 
supermarket AllyouneedFresh. Skladová hala, která je zároveň sídlem odštěpného 
závodu je umístěna v business parku CTPark Bor, v blízkosti města Bor, v okrese Tachov, 
při dálničním sjezdu 128, na dálnici D5 v Plzeňském kraji. Zde probíhají logistické 
činnosti, kterými jsou skladování, manipulace s materiálem, balení, ale také doprava a 
přeprava, manipulace s vráceným zbožím a zpětná logistika. Klíčové logistické činnosti 
organizace jsou popsány v Podkapitole 6.3.1. Dnes firma zaměstnává více než 250 
zaměstnanců, z toho více než 220 tvoří operátoři skladu, kteří pracují v třísměnném 
provozu. Pracovní pozice a vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou jednoznačné, jasně 
dané a vystihovány liniovou organizační strukturou viz příloha 1. Z pohledu autora 
diplomové práce je tento typ organizační struktury vhodný a účelný. Nejvyšší 
zodpovědnost je spojená s pozicí manažera provozu, který přebírá zodpovědnost za 
celý provoz potravinářského skladu. Manažer provozu kooperuje s německým 
obchodním německým vedením na úrovni strategického managementu. Denním 
standardem je vychystání 1000 až 1300 objednávek, v rušných obdobích pak až 1800 
objednávek. 

6.3.1 Hlavní logistické činnosti 

Na zajištění služby internetového supermarketu, kterou je příprava objednávky a 
zajištění dopravy k zákazníkovi, je nezbytné vykonat několik logistických činností pro 
zajištění hladkého toku od momentu příjezdu nákladního automobilu dodavatele se 
zbožím, až po odjezd nákladních vozů se zabalenými zakázkami mířících do 
distribučních center nebo ke konkrétním zákazníkům. Na tomto procesu se podílí 
činnosti manipulace s materiálem, skladování, balení, doprava a přeprava, manipulace 
s vráceným zbožím, zpětná logistika. Tyto činnosti jsou větší měrou vykonávány přímo 
v potravinářském skladu v České republice viz obrázek 8, avšak mnoho dalších 
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neméně důležitých činností je provozováno ze sídla centrály v Německu. To se týká 
zákaznického servisu, plánování poptávek, řízení stavu zásob nebo vyřizování 
objednávek, při kterých sice jsou využívány údaje z vnitropodnikového informačního 
systému Microsoft Dynamics NAV, které byly zadány v potravinářském skladu, ale 
zodpovědnost za výše jmenované činnosti stále mají němečtí kolegové v Berlíně. 
Tento systém odděleného řízení a fyzického provádění procesů není samozřejmě zcela 
dokonalý, ale postupně díky dokonalejšímu sdílení informací dochází k snižování 
chybovosti (All you need, 2018). 
 

 
Obrázek 8 Tok zboží. Vlastní práce autora. 

Skladování 
V potravinářském skladu, který je příkladem všeobecného obchodního skladu 
(Lambert a Stock a Ellram, 2000, s. 274) pro spotřební zboží, lze skladováním chápat 
přesuny zboží v podobě příjmu zboží, zaskladnění, vychystání objednávky a expedice. 
Relativně novou činnost představuje překládka zboží tzv. cross-docking v podobě 
přeložení určitého druhu zboží k vychystaným objednávkám pro koncové zákazníky. 
Sklad je rozdělen na čtyři části z důvodu rozdílných teplotních požadavků na 
skladování různých druhů zboží. Prostorové uspořádání skladu (layout) je obsahem 
přílohy 2.  
Větší část skladu, ve které jsou umístěny trvanlivé potraviny, produkty denní spotřeby, 
nápoje, nevyžaduje žádné speciální mikroklimatické podmínky. Odlišná teplota, 
v rozmezí mezi 18 a 20 °C, je ve speciálním klimatizovaném stanu, který slouží 
k uskladnění například čokoládových výrobků, banánů, pečiva, které potřebují mírně 
nižší teplotu. Chladírenský sklad, chlazená část skladu, je rozdělen do dvou zón, kdy 
každá se vyznačuje jinou horní a dolní teplotní mezí, konkrétně 2–4 °C v chladnější a 
4–7 °C v teplejší, které je nutné dodržet pro skladování mléčných výrobků, uzenin, 
ovoce a zeleniny a dalšího chlazeného zboží. Součástí skladu je i celní sklad, kde jsou 
uchovávány dovážené alkoholické nápoje. Příjmem zboží je označena vstupní kontrola 
zboží, která zahrnuje vizuální kontrolu kvality zboží, kontrolu teploty související 
s dodržením teplotního řetězce a podmínek o skladování určitých druhů zboží. 
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Po fyzickém vyložení následuje kontrola stavu zboží pro odhalení možného poškození 
a ověření fyzického počtu s údajem na dodacích dokumentech. Další krok představuje 
příjem zboží do podnikového informační systému, ve kterém je mimo jiné každému 
produktu určena skladovací pozice, na kterou může být v rámci zaskladnění umístěn. 
Zboží je zakládáno dle metody FEFO (first expired first out) na základě dat expirace 
výrobků bez ohledu na termín vstupu. V průběhu skladování dochází každodenně 
k přesunům zboží, tzv. relokacím a konsolidaci. Vychystávání tzv. picking spočívá 
v kompletaci zboží pro vyhotovení objednávek koncových zákazníků. Lze říci, že 
operátor v tomto kroku za zákazníka vybírá položky nákupu a umisťuje je do nákupního 
košíku v podobě vychystávacího vozíku. Krok vychystávání není nijak automatizovaný, 
probíhá kompletně manuálně. Při překládce zboží, tzv. cross-docking, jsou předem 
známy informace o zákazníkovi, a tak zboží po příjmu míří rovnou k expedici. Po 
zabalení následuje expedice v podobě umístění připravených zásilek na palety, ovinutí 
fólií, označení cílovou destinací a naložení do přistavených nákladních vozidel, které 
míří buď ke konkrétním zákazníkům, nebo do distribučních center kurýrní společnosti 
DHL (All you need, 2018).  
Manipulace s materiálem 
Za manipulaci s materiálem ve skladu, tedy i potravinářském, lze označit uskladnění, 
přesouvání a vyzvedávání zboží. Pro uskladnění a vyzvedávání zboží se využívá 
pevných manuálních nepohyblivých zařízení, které jsou obsluhovány operátory skladu. 
Majoritně použité standardní policové systémy jsou určeny pro jednotlivě a volně 
uložené artikly a krabice se zbožím. Zboží na paletách je umístěno v klasických 
příhradových regálech. Pracovníci skladu užívají pro přepravu, třídění a expedici zboží 
motorová i bezmotorová zařízení viz obrázek 9, kterými jsou ruční paletové vozíky, 
ruční vychystávací vozíky, elektrické paletové vozíky, elektrické vysokozdvižné vozíky 
s výsuvným sloupem tzv. retraky a elektrický tahač s přívěsem. Mezi další používaná 
zařízení patří palety, manuální a zásilkové vozíky, poloautomatický ovinovací stroj na 
palety (All you need, 2018). 

 
Obrázek 9 Manipulační technika. Fotografie pořízeny autorem dne 16. 8. 2018.  
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Balení 
Ačkoliv Lambert (2000, s. 277) zařazuje balení mezi činnosti spadající do procesu 
skladování, vzhledem k důležitosti balení v prostředí internetového supermarketu 
jsem se rozhodl činnost balení vyčlenit a zaměřit se na tuto činnost podrobněji. 
Vzhledem k povaze zboží, které je citlivé na přepravu, nesmí dojít k podcenění role 
balení zboží. Základní dva typy balení firma interně rozděluje podle způsobu doručení 
na zakázku standardní a kurýrní. Standardní zakázky jsou doručovány zákazníkům 
poštovním doručitelem a jsou přepravovány v kartonových krabicích viz obrázek 10. 
Balení tohoto druhu zakázky vyžaduje zohlednění konkrétních typů výrobků, jejichž 
obalem mohou být například nápojové kartony, plastové kelímky nebo alufólie chránící 
čokoládové figurky. Hmotnost a křehkost jsou důležité faktory, jenž hrají roli při 
transportu k zákazníkovi často přes prostředníky, kterými jsou kurýři a operátoři 
distribučního centra. Kurýrní zakázky jsou transportovány v plastových a 
polystyrenových boxech dle druhu zboží. Suché zboží je baleno s využitím variabilních 
kartonových proložek, které plní funkci obalového a výplňového materiálu. Dále se jako 
obal používají bublinkové fólie a bublinkové sáčky. Chlazené zboží, ovoce a zelenina je 
ukládáno do termoizolačních boxů včetně chladících médií, kterými jsou namražené 
gely. Termoizolační boxy jsou poté umístěny do standardních kartonů. Ovoce a 
zelenina je zpravidla baleno do sáčků a poté dle typu buď do papírových krabiček, 
nebo izolačních boxů. Kurýrní zásilky, které jsou doručovány zákazníkům do 24 hodin 
od potvrzení objednávky, jsou baleny v plastových boxech pro suché, trvanlivé zboží a 
mražené zboží. Suché, trvanlivé zboží je vloženo do igelitových tašek a následně do 
plastových boxů. V případě mraženého zboží se do plastového boxu vkládá 
polystyrenový termoizolační box, kde je zboží uloženo v igelitových taškách a chlazeno 
sáčky s pevnou formou oxidu uhličitého, suchého ledu. Chlazené zboží je 
přepravováno v tvrdých polystyrenových boxech s nachlazeným médiem v podobě 
chladících desek viz obrázek 11 (All you need, 2018). 

 
Obrázek 10 Balení zásilek standard fresh. Kartonová krabice obsahující termoizolační boxy s chladícím 
médiem a karton pro položky ovoce a zelenina. Fotografie pořízeny autorem dne 16. 8. 2018. 
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Obrázek 11 Balení zásilek kurýr fresh. Polystyrenový box obsahující igelitové tašky s chladícím médiem. 
Fotografie pořízeny autorem dne 16. 8. 2018. 

Doprava a přeprava 
Doprava a přeprava zboží do a z potravinářského skladu je zajišťována zásadně 
prostředky silniční dopravy. Distribuční centrum je napojeno pouze na silniční 
dopravní mód, a to v podobě dálnice D5, která je spojnicí Prahy a Spolkové republiky 
Německa. Dodavatelé zboží přivážejí zboží chladírenskými nákladními vozy nebo 
soupravami v podobě tahače s chladírenským návěsem předem nasmlouvaných 
autodopravců. Přeprava hotových standardních zásilek probíhá v systému 
kombinované přepravy využitím výměnných nástaveb patřících DHL, které 
v pravidelných intervalech mění soupravy smluvních autodoprav. Kurýrní zásilky jsou 
dopravovány do cílových destinací, regionů pomocí dodávkových automobilů pro 
zajištění rychlejší přepravy (All you need, 2018). 

 
Obrázek 12 Výměnná nástavba a nákladní vůz. Fotografie pořízeny autorem dne 16. 8. 2018.  



| 38 

Manipulace s vráceným zbožím 
Nejčastějšími důvody vrácení zboží jsou nedoručení zásilky koncovému zákazníkovi, 
reklamace zakázky zákazníkem, poničení zásilky v průběhu přepravy, příjem 
zálohovaných lahví, obalového materiálu a výplňového materiálu. Díky úzké spolupráci 
s přepravní službou nepředstavuje problém manipulace reklamovaného zboží od 
zákazníka zpátky do potravinářského skladu, jelikož každý zákazník si může na 
webovém portálu vytisknout doručovací etiketu k nalepení na zásilku a předat zásilku 
kurýrovi či poštovnímu doručiteli. Zpracováním vrácených zakázek se zabývá oddělení 
Return a hlavním úkolem je příjem vrácených zásilek a následné roztřídění obsahu 
zásilek. Po roztřídění je nutné rozhodnout o dalším postupu s obsahem zásilky na 
základě typu zboží a stavu zboží. Operátoři rozhodují o každém produktu zvlášť podle 
závažnosti poškození, znečištění a data expirace. Původně čerstvé zboží je nutné 
okamžitě zlikvidovat, trvanlivé zboží je často možné znovu připsat do skladových 
zásob a uložit zpět na skladovou pozici. Jelikož se jedná převážně o online prodej 
potravin je možnost znovu využití zboží omezená (ovoce, zelenina, mléčné výrobky a 
chlazený sortiment) a je nutné je likvidovat (All you need, 2018). 
 
Zpětná logistika 
V	průběhu vykonávání skladových procesů a činností vzniká odpad. Tím se stává 
postupně veškerý obalový materiál, který chrání zboží od dodavatelů. Tím jsou 
zpravidla kartony a plastikové folie, které jsou separátně tříděny. Odpadem se dále 
stává použitý obalový materiál, který je vrácen zákazníky. Odpadem jsou i artikly zboží, 
které musejí být zlikvidovány z	důvodu nevyhovující kvality často v	důsledku expirace 
výrobků. Největší podíl odpadů tvoří papír, plasty a dále biologický odpad. Odvoz a 
následnou likvidaci odpadu zajišťuje smluvní společnost zabývající se odpadovým 
hospodářstvím. Zabezpečení dočasného uskladnění probíhá prostřednictvím 
plastových kontejnerů na komunální a tříděný odpad, plastových popelnic, hákových 
kontejnerů a lisovacích zařízení (All you need, 2018). 

 

Obrázek 13 Hákový kontejner na použité termoizolační boxy. Fotografie pořízena autorem dne 12. 8. 
2018.  
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7  Proces DMAIC 
V průběhu prosince v roce 2017 byla představena všem zaměstnancům společnosti 
PPL CZ – odštěpný závod All you need nová strategická iniciativa s názvem „Refresh“. 
Na úrovni strategického řízení vzniklo zcela nové směřování firmy v návaznosti na 
dosavadní ekonomické výsledky internetového supermarketu AllyouneedFresh. 
Obměněné nejvyšší německé vedení společnosti v kooperaci s externí poradenskou 
firmou vytvořilo postup pro zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomickou stabilizaci 
společnosti a zlepšení hospodářských výsledků. První vyhodnocení úspěšnosti 
strategie proběhne na základě posouzení účetního výkazu, a to výkazu o peněžních 
tocích (cashflow) za rok 2018. Do konce roku 2017 nebylo projektové řízení jako 
metodický manažerský nástroj využíváno standardně. Implementace nového 
strategického záměru vstoupila do všech logistických činností bez ohledu na lokalitu 
na základě nové firemní strategie. Tato firemní strategie se tak dotýkala činností 
vykonávaných z německé centrály, tak z českého distribučního centra. 
V rámci potravinářského skladu přinesla nová strategie naléhavé zaměření na projekty 
k optimalizaci a zvýšení efektivity procesů. Tyto projekty jsou zaměřeny na zkrácení 
časů příjmu a zaskladnění zboží, stejně tak i vychystávání a balení, a to s ohledem na 
finanční úspory. To znamená nutnost zapojení dalších oddělení, jako například IT, 
kvality a personálního oddělení. Byly vytvořeny mezinárodní pracovní skupiny složené 
z členů německého a českého managementu na základě oddělení zúčastněných 
v projektu. Týmy pracují na projektech, které by měly přinést finanční úspory v souladu 
se strategickým plánem společnosti. Přínosem zlepšovatelských projektů by mělo být 
usnadnění manuální práce, optimalizace sledu operací a zvýšení kvality logistických 
činností. Zlepšování firemních procesů za účelem dosažení vyšší efektivity a nižších 
nákladů znamená začátek směřování firmy do příštích let pro dosahování stavu 
„provozní dokonalosti“. Přibližováním k „provozní dokonalosti“ by společnost měla být 
schopna zvládat růst konkurenceschopnosti služeb projevujícím se růstem objemu 
zakázek a tím i profitability, jakožto ukazatele finanční výkonové oblasti.  
Výběr zlepšovatelského projektu k optimalizaci procesu balení zboží byl vybrán 
s ohledem na probíhající strategickou iniciativu s očekáváním pozitivního projevu ve 
výkonových oblastech zkrácení průběžných dob balení zakázek a snížení nákladů 
procesu prostřednictvím aplikací logistických nástrojů zlepšování procesu. Dalším 
důvodem výběru tohoto projektu byla přímá účast autora na měření výkonových 
ukazatelů procesu a jeho zainteresovanost v daném procesu. 

7.1 Define 

Hlavním zájmem v první etapě metodiky DMAIC bude konkrétní vymezení problému, 
který bude představovat jádro zlepšovatelského projektu. Po nadefinování problému 
je součástí úvodní fáze stanovení rozsahu zlepšovatelského projektu a sestavení plánu 
projektu. V jednotlivých podkapitolách budou představeny dílčí kroky fáze Definování 
metodiky DMAIC. 
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7.1.1 Výběr vhodného projektu 

Autorem diplomové práce byl pro zlepšovatelský projekt vybrán konkrétní proces 
balení chlazeného zboží do standardních zakázek. Prvotním impulzem pro výběr 
tohoto procesu bylo pozorování procesu v průběhu měření výkonnosti procesu balení. 
Tato měření proběhla v průběhu podzimu 2017 a měla sloužit pro potřeby 
managementu k plánování produktivity. Autor zpozoroval a zaznamenal odlišnosti 
v průběhu vykonávání procesu mezi operátory jednotlivých směn. Po konzultaci 
s manažerem provozu byl poprvé označen proces balení chlazeného zboží ve 
standardních zakázkách jako příležitost ke zlepšení. Současně vedení společnosti 
v tuto chvíli souhlasilo s využitím řešení této problematiky pro potřeby diplomové 
práce autora. Dalším krokem souvisejícím s danou problematikou bylo zmapování 
využití všech typů obalového a výplňového materiálu využívaného právě pro balení 
chlazeného zboží ve standardních zakázkách. Referent zákaznického servisu poskytl 
autorovi práce aktuální informace týkající se zákaznických reklamací a stížností 
v souvislosti s obalovým a výplňovým materiálem. Zde se objevila další příležitost 
k rozšíření komplexnosti projektu.  
Poté následovalo vyhledávání relevantních materiálů pro jednoduchou analýzu 
přímých variabilních nákladů, které jsou obalovým a výplňovým materiálem. K výběru 
procesu přispělo nejen nastavení nové strategické iniciativy, ale také podpora 
manažera provozu, obchodního ředitele a dalších manažerů. Ti zařadili projekt do 
strategické iniciativy firmy a souhlasili s volbou zlepšovatelského projektu 
zaměřeného na proces balení zboží. Pro zlepšovatelský projekt zvolil autor diplomové 
práce metodiku DMAIC. Tato metodika ve firmě nebyla dosud využívána a autor využil 
znalosti načerpané během dosavadního studia projektového řízení.  
Projekt řeší procesní problém vysoké finanční nákladovosti používaných obalových a 
výplňových materiálů a odlišných postupů mezi jednotlivými směnami a jejich 
pracovními skupinami. Obalový a výplňový materiál používaný pro balení chlazeného 
zboží představuje přímé variabilní náklady a tvoří výraznou nákladovou položku. K této 
úvaze vedla autora data z interních firemních dokumentů. Autorem bylo kalkulováno, 
že průměrná nákladová položka představovaná obalovým a výplňovým materiál činí 
8,80 € na jednu zakázku. To je téměř dvojnásobek zákaznického poplatku při 
objednávce chlazeného zboží. Nedostatek relevantních dat o procesu byl dalším 
důvodem pro výběr procesu pro zlepšovatelský projekt. Operátoři pracovních skupin 
neprováděli proces balení chlazeného zboží stejně. V pracovní instrukci nebyl přesně 
a srozumitelně popsán správný postup vykonávání pracovních činností. Operátoři 
ztráceli čas hledáním, případně přesouváním pracovních pomůcek. Mezi operátory 
jednotlivých směn docházelo ke konfliktům na základě jiného uspořádání pracoviště.  
 
Procesní problém byl autorem diplomové práce definován následovně: 
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„Proces balení chlazeného zboží v distribučním skladu online supermarketu je 
v květnu 2018 časově a nákladově naddimenzovaný. Hodnota obalového a výplňového 
materiálu u průměrné zakázky činí 8,80 € na základě dat z interní analýzy.“ 
 
Z této definice vychází zakládací listina, která je součástí praktické části této práce. 
 

7.1.2 Projektový tým a plán projektu 

Na zlepšení procesu se podílel pracovní tým složený z autora diplomové práce, který 
vystupoval v roli Green Belt. Dalším členem týmu byl Champion, v konkrétním případě 
manažer provozu, současně zadavatel zlepšovatelského projektu. V roli Black Belt 
vystupovala jako expert na metodiku DMAIC manažerka kvality. S ní autor práce 
konzultoval postup a výběr vhodných nástrojů. Role členů týmu byla přiřazena 
operátorům balení chlazeného zboží a vedoucím jejich pracovních skupin. Operátoři a 
vedoucí vystupovali v roli expertů konkrétního procesu. Od nich autor získával podněty 
a návrhy pro zlepšení stavu. Zlepšovatelský projekt probíhal dle časového plánu se 
začátkem v květnu 2018. Autor diplomové práce předal zakládací listinu projektu 
manažerovi provozu.  
 

Plán projektu 

2018 

květen červen červenec srpen 

define             
    measure         
        analyze       
         improve   
              control 

 Tabulka 3 Časový plán zlepšovacího projektu. Vlastní práce autora dle podkladů Integrated Consulting 
Group. 

V rámci zlepšovatelského projektu prostřednictvím metodiky DMAIC se autor 
konkrétně zaměřil na omezení plýtvání a jeho vliv na čas. Autor se pokusil najít a 
odstranit z procesu plýtvání a učinit proces rychlejší a tím pádem efektivnější. 
Pozornost byla upřena na snížení variabilních nákladů tvořených používáním 
obalového a výplňového materiálu. Na základě individuálních schůzek s Championem 
projektu byly vymezeny hranice zlepšovatelského projektu.  
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IS/ IS NOT analýza 
 JE NENÍ 

CO
 

• Rozdílné pracovní postupy 
• Přesouvání pracovních 

pomůcek, změna pracovišť 
• Odstranění plýtvání 
• Časová úspora 
• Vysoké variabilní náklady 
• Velký objem výplňových 

materiálů 

• Variabilita a defekty 
KD

E 

• Balení standardních zásilek 
s chlazeným zbožím 

• Balení kurýrních zásilek 
s chlazeným zbožím 

• Vychystávání standardních 
zásilek s chlazeným zbožím 

• Balení standardních zásilek 
na suché části skladu 

• Nakládka a expedice zásilek 

KD
O

 

• Operátoři balení v chlazené 
části skladu 

• Vedoucí týmů na chlazené 
části skladu 

• Vedoucí směn 

• Operátoři balení na suché 
části skladu 

• Operátoři nakládky a 
expedice 

Tabulka 4 IS/IS NOT analýza. Vlastní práce autora dle podkladů Integrated Consulting Group. 

Projekt byl zaměřen na plýtvání a možnou časovou úsporu v rámci balení standardních 
zásilek s chlazeným zbožím, nikoliv na defekty a variabilitu procesu. Pro potřeby 
projektu byla vytvořena IS / IS NOT analýza viz tabulka 4. Do projektu dále zasahují 
odlišnosti ve vykonávání pracovních postupů, funkce a vlastnosti využívaných 
obalových a výplňových materiálů. Projekt neměl zlepšovat balení kurýrních zásilek 
s chlazeným zbožím, ani balení trvanlivého zboží nevyžadující speciální 
mikroklimatické podmínky v suché části skladu z důvodu nižší finanční nákladovosti 
v porovnání s balením chlazených standardních zásilek. Zlepšení se nedotklo ani 
procesů, které balení předchází a po balení následují. Tím bylo vychystávání zboží ze 
skladových pozic a nakládka a expedice. V návaznosti na působnost projektu bylo 
nutné do projektu zahrnout pracovní skupiny operátorů balení v chlazené části skladu, 
jejich vedoucí a také vedoucí směn. Projektu se nezúčastnili pracovní skupiny 
operátorů balení v suché části skladu, stejně tak jako operátoři nakládky a expedice. 
Pro vymezení rozsahu projektu byla vytvořena SIPOC analýza pro získání prvního 
obecného náhledu na sledovaný proces viz tabulka 5.  
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SIPOC analýza 
S I P O C 

SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTOMER 

Operátor 
vychystávání 

Vychystané 
zboží 

Příjem a 
převzetí zboží 

 
Operátor 
balení 1 

Operátor 
balení 1 

 
Registrace 

zboží 
  

  
Vytisknutí 

průvodních 
dokumentů 

Vychystané 
zboží 

s přiloženými 
etiketami 

Operátor 
balení 2 

Operátor 
balení 2 

Vychystané 
zboží 

s přiloženými 
etiketami 

Příprava 
obalového 
materiálu 

  

  Zabalení zboží   

  
Zalepení 
zásilky 

  

  
Označení 

zásilky 
etiketou 

Zabalená 
zásilka 

Nakládka a 
expedice 

Tabulka 5 SIPOC analýza. Vlastní práce autora dle podkladů Integrated Consulting Group. 

7.1.3 Hlas zákazníka 

První informace o procesu byly získány autorem diplomové práce již při měření 
výkonnosti procesu balení pro potřeby managementu v období podzimu 2017. Tyto 
informace sloužily autorovi zlepšovacího projektu jako prvotní podklad pro 
zlepšovatelský projekt. V procesu vystupovali externí a interních zákazníci. Externími 
zákazníky byli koneční zákazníci německého online supermarketu. Interními zákazníky 
byli zaměstnanci firmy, členové týmu, současně vykonavatelé procesu. Na základě 
analýzy interních firemních dokumentů a podrobnějšího procesního pozorování byly 
zjištěny informace o pocitech, názorech, požadavcích zákazníků, jak externích, tak 
interních na proces. Tyto informace byly následně přeformulovány do podoby 
zákaznických potřeb. Green Belt prostřednictvím polostandardizovaného rozhovoru 
oslovil interní zákazníky procesu, tedy zaměstnance vykonávající proces. Těmto 
zaměstnancům pokládal obecné otázky týkající se procesu a zaznamenával odpovědi. 
Díky doplňujícím otázkám bylo možné zjistit konkrétnější názory zákazníků. 
Hlas externího zákazníka 
Pohled externího zákazníka byl analyzován v kooperaci s referentem zákaznického 
servisu. Hlavním zdrojem pro sběr hlasu byla databáze reklamací. Další podněty 
vycházely z veřejných hodnocení a stížností na facebookové stránce služby a dalších 
portálech porovnávající služby internetových supermarketů a eshopů. Pro analýzu byly 
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využity zákaznické stížnosti z období leden až březen 2018. Na základě informací od 
referenta zákaznického servisu bylo zjištěno, že reklamace vztahující se k procesu 
balení, většinou souvisely s termoizolačními vlastnostmi použitého obalového a 
výplňového materiálu. Tento materiál a jeho vlastnosti měly zcela evidentní vliv na 
výslednou kvalitu služby. Zákazníci si nejčastěji stěžovali na příliš vysokou teplotu 
v boxu, kdy docházelo k porušení teplotního řetězce. Použité množství obalových a 
výplňových materiálů představovalo další velký zdroj stížností. Z hloubkové analýzy 
reklamací a stížností vzešlo, že důvodem není pouze nadměrné množství těchto 
materiálů, ale i nedostatečné množství. Při použití nadbytečného materiálu se stížnosti 
zaměřovaly hlavně na plýtvání a množství odpadu vzniklé objednávkou služby 
internetového supermarketu. To mohlo být způsobeno ekologickým myšlením 
obyvatel Německa. Nejčastějším následkem nepoužití dostatečného objemu 
výplňového materiálu bylo rozbití nebo poškození zboží, což byl následně oprávněný 
důvod k reklamaci objednávky. Velký počet reklamací byl způsoben nedostatečnou 
kvalitou doručeného ovoce a zeleniny.  
Hlas interního zákazníka 
Druhou skupinou zákazníků byli interní zaměstnanci, operátoři balení v roli 
vykonavatelů procesu, vedoucí týmů jako jejich nadřízení a také manažer provozu. Pro 
získání hlasu interních zákazníků byla zvoleny metody polostandardizovaného 
rozhovoru a procesního pozorování v místě konání procesu (Gemba procházka). Byly 
provedeny rozhovory s operátory všech pracovních skupin a směn, se všemi vedoucími 
týmů. Byly zaznamenány stížnosti, zejména od žen, týkající se hmotnosti a rozměrů 
zásilek. Objevily se různé názory na odlišné způsoby balení vykonávané jednotlivým 
pracovními skupinami. Další významné informace se týkaly procesu balení chlazeného 
zboží v souvislosti s rozměry používaných krabic, širokou škálou druhů a typů 
obalového materiál. Zajímavým poznatkem byla otázka nutnosti balení jednotlivých 
kusů vybraných druhů zboží (např. jogurt, mléčná rýže) do jednotlivých sáčků. Další 
informace se týkala omezeného objemu termoizolačních boxů v důsledku používání 
objemného chladícího média zajišťujícího dodržení teplotního řetězce. Bylo také 
zjištěno, že využívané termoizolační boxy vyžadují zvláštní prostor pro skladování, 
nutnost pravidelné inventarizace pro plánování vyřizování objednávek. Termoizolační 
boxy je nutné objednávat s časovou rezervou a ve velkém množství s ohledem na zemi 
původu, kterou je Španělsko a cenu dopravy, kterou snižuje celovozová zásilka.  
Manažer provozu uvedl, že použité termoizolační boxy nebylo možné v době průběhu 
projektu separovat jako tříděný odpad nebo jinak ekologicky likvidovat z důvodu 
složení materiálu, který je tvořen kombinací hliníku a kartonu. Firma tak byla nucena 
objednávat u externí odpadové společnosti kontejner určený pouze na použité 
termoizolační boxy. Vývoz kontejneru a likvidace shromážděného odpadu probíhala 
dvakrát měsíčně a s nutností včasné objednávky odvozu odpadovou společností. 
Ekologické likvidace byla neproveditelná dle stanoviska Krajské hygienické stanice. 
Tou bylo i zakázáno tento typ termoizolačních boxů vymývat a opakovaně používat.  
Hlasy interních zákazníků byly zaznamenány v grafické podobě viz obrázek 14.  
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Obrázek 14 Grafická zpracování vybraných stížností interních zákazníků. Vlastní práce autora dle podkladů 
Integrated Consulting Group. 

Všechny výše jmenované informace od zákazníků byly přeformulovány na zákaznické 
požadavky pro proces viz. obrázek 15. První potřeba se týkala finanční oblasti a 
definovala nákladově úspornější materiály využité k balení chlazeného zboží. Cílem 
bylo snížení variabilních nákladů na používané obalové a výplňové materiály. Další 
potřebou bylo snížení času cyklu procesu balení. Zákaznické potřeby se zaměřovaly i 
na fyzikální vlastnosti obalových a výplňových materiálů, konkrétně termoizolační 
vlastnosti, objem, hmotnost a rozměry. Nezbytné bylo udržení maximální tolerované 
teploty 8 °C do 48 hodin od zabalení objednávky. Tato teplotní hranice vycházela 
z vlastností nabízených zejména potravinářských sortimentních položek. Jako velmi 
přínosné se jevilo použití nižšího počtu jednotek chladícího média, kterým byl předem 
zmrazený chladící gel. Tato potřeba souvisela i s potřebou většího objemu boxu než 
dosud používaného boxu s objemem 15 litrů. Bylo nutné zajistit chlazení ovoce a 
zeleniny z důvodu udržení potřebné kvality v průběhu přepravy k externímu 
zákazníkovi. Jednou z definovaných potřeb bylo i zavedení jednotného procesu balení 
chlazeného zboží ve standardních zakázkách pro všechny tři směny, včetně vytvoření 
pracovního manuálu (pracovní instrukce) pro průběh procesu. Tento manuál by měl 
obsahovat jednotný pracovní postup, kroky následného provádění kontroly a 
nastavení uspořádání a umístění pracovních pomůcek. 
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Obrázek 15 Grafické zobrazení potřeb zákazníků. Vlastní práce autora dle dat Integrated Consulting Group. 

7.1.4 Nastavení CTQ a cíle projektu 

Cílem zlepšovacího projektu bylo dosažení finanční úspory v procesu balení 
chlazeného zboží ve standardních zakázkách. Finanční úspory mohlo být dosaženo 
díky využívání finančně úspornějších materiálů pro výplň a ochranu zásilky a vyšší 
efektivitě procesu balení. Na základě potřeb externích a interních zákazníků byly 
určeny a kvantifikovány požadavky na proces. Měřitelné výstupy procesu (tzv. CTQ) byly 
definovány s ohledem na čas, náklady a kvalitu. Pokud došlo k dosažení těchto 
definovaných měřitelných výstupů, zákazník byl s procesem spokojen. Výstup 
z pohledu finančních nákladů byl zaměřen na snížení průměrného materiálového 
nákladu k zabalení standardní zásilky. Druhý výstup vycházel z průměrného času cyklu 
balení standardní zásilky. Kvalitativní výstup se orientoval na postup práce dle 
jednotné pracovní instrukce. Všechny CTQ faktory byly zpracovány do grafické podoby 
v Obrázku 16. Cíl zlepšovatelského projektu byl stanoven jako „zlepšení, snížením 
osobních procesních a přímých variabilních nákladů obalového a výplňového 
materiálu v procesu balení chlazeného zboží ve standardních zásilkách o 12 % do 1. 
září 2018“. Dle dat, která měl autor projektu k dispozici ze svého měření byl výchozí 
stav následující. Doba pro zabalení zásilky činila 3 min 50 vteřin a průměrná hodnota 
balícího a výplňového materiálu byla 8,80 €. 
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Obrázek 16 Grafické zpracování CTQ. Vlastní práce autora dle dat Integrated Consulting Group. 

7.1.5 Přínosy projektu 

V zlepšovacím projektu byly identifikovány finanční a nefinanční přínosy. Zásadní 
finanční přínos s potenciálem byl pokles nákladů, konkrétně přímých variabilních 
nákladů v podobě obalového a výplňového materiálu a snížení osobních procesních 
nákladů vycházející z vyšší produktivity, jakožto následek optimalizace procesu. Tento 
přínos byl přísně založen na měřených finančních údajích a výpočtech promítnutých 
do finančního výkazu zisků a ztrát. Cílem bylo dosažení nižší hodnoty nákladů po 
zlepšovacím projektu v porovnání s hodnotou naměřenou před projektem. Nefinanční 
přínosy projektu byly standardizace, snížení pracnosti, zrychlení procesu, nárůst 
zpracovaného objemu, ale hlavně spokojenost externího i interních zákazníků. 
Nefinanční přínosy mohly být hodnoceny na základě interních klíčových ukazatelů 
výkonnosti tzv. KPI.  
První odhad finančních přínosů zlepšovacího projektu viz abulka 6 vycházel z kalkulace 
nákladů na nekvalitu tzv. COPQ benefitů. V základním odhadu finančních úspor se 
autor zlepšovatelského projektu zaměřil na čas cyklu balení, který se zdál časově 
naddimenzovaný. Do prvotního zhodnocení byly zařazeny výpočty vztahující se 
k variabilním nákladům obalového a výplňového materiálu, jenž představují vysoké 
nákladové položky. Zdrojem dat byly v této fázi pouze části interních dokumentů 
vypracované koordinátorem logistiky. Autor neměl k dispozici žádnou hlubší analýzu 
s informacemi o souhrnných hodnotách vztahujících se k nákladům nebo počtům 
objednávek.  
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Vyčíslení finanční úspory 

Problém Náklad 
nekvality 

Cíl 
Benefit Finanční 

úspora 

Proces balení 
zboží je 
pomalý 

Omezená 
kapacita 
oddělení 

Zrychlit proces 
balení 

v oddělení 
z 3,83 min na 

3,37 min do září 
2018 

Počet 
objednávek 

za rok * počet 
ušetřených 

minut * 
náklady práce 

66 792 
objednávek * 

0,46 min * 
0,125 € = 
3 840,5 € 

Proces balení 
zboží je 
pomalý 

Omezená 
kapacita 
oddělení 

Snížit počet 
používaného 
obalového a 
výplňového 
materiálu 

Počet 
objednávek * 

počet 
ušetřených 

sáčků (30 %)  * 
náklad na 

sáček  

66 792 
objednávek * 
0,8 ks * 0,064 

€ = 
3 419,7 € 

Termoizolační 
box je drahý 

Vysoké 
variabilní 

náklady na 
zakázku 

Zajistit levnější 
variantu 

termoizolačního 
boxu 

Počet boxů * 
20% úspora * 

náklad na 
termobox 

70 800 boxů * 
0,2 * 4,12 €= 

58 339,2 € 

Tabulka 6 Vyčíslení finanční úspory projektu. Vlastní práce autora dle dat Integrated Consulting Group. 

7.1.6 Project Charter 

Zakládací listina (tzv. Project Charter) viz obrázek 17 a příloha 3 obsahovala klíčové 
faktory projektu a informace v psané formě v jednom dokumentu. Listina obsahovala 
popis problému, rozsah projektu, cíl ve formě kýženého stavu zlepšovaného procesu, 
popisovala projektový tým a časový plán. Dokument byl předán manažerovi provozu, 
kterému je přiřazena role Championa.  
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Obrázek 17 Zakládací listina projektu. Vlastní práce autora dle dat Integrated Consulting Group. 

7.2 Measure 

Hlavním cílem druhé fáze zlepšovatelské metodiky Lean Six Sigma DMAIC bylo 
zmapování a pochopení procesu, který byl zlepšován. Pro detailní zmapování se autor 
projektu rozhodl proces balení chlazeného zboží vizualizovat pomocí procesní mapy. 
Autor se dále zaměřil na základní zmapování toků hodnot pomocí mapy hodnotového 
toku (value stream mapy). Dalším použitým nástrojem v této etapě byla analýza všech 
druhů obalového a výplňového materiálu a jejich používaného množství.  

7.2.1 Procesní mapa 

Zobrazení aktivit zkoumaného procesu v podobě procesní mapy vycházelo z činností 
uvedených v SIPOCu, které byly rozděleny do dílčích procesních kroků a následně 
hlouběji zkoumané. Pracovní verze procesních map byly vytvořeny pomocí 
samolepících papírových lístků pro jednoduchou manipulaci a úpravu po opakovaných 
konzultacích s operátory, vedoucími týmů a Black Beltem. Finální verze mapy byla 
zpracována v softwarové aplikaci Bizagi Modeler s využitím standardních symbolů 
používaných v procesním mapování. Na procesních mapách, které z důvodu 
přehlednosti a čitelnosti tvoří přílohu 4 a 5, je znázorněno detailní zobrazení procesu 
balení chlazeného zboží ve standardních zakázkách na úrovni dílčích aktivit, které byly 
vykonávány skladovými operátory. Autor zpracoval dvě procesní mapy z důvodu 
odlišných pracovních postupů mezi pracovními skupinami. První část procesu, která 
začínala přijetím a převzetím vychystaného zboží a pokračovala registrací 
vychystaných zakázek do softwarové aplikace skladového informačního systému byla 
pro oba vypozorované způsoby totožná. Základní odlišnost jednotlivých pracovních 
postupů spočívá v počtu operátorů podílejících se na samotném balení zboží. Postup 
dvou pracovních skupin využíval k subprocesu balení jedné zakázky, který sestával 
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z aktivit přípravy obalového a výplňového materiálu, dva operátory. První operátor se 
zaměřoval na balení chlazeného zboží do termoizolačního boxu, zatímco druhý 
operátor balil vychystané artikly ovoce a zeleniny do vhodných krabic, případně 
předbaloval zboží v křehkých obalech do ochranných a výplňových obalů a následně 
zkompletoval termoizolační box s krabicemi obsahujícími ovoce a zeleninu do 
kartonových obalů. Dvojice vždy zpracovávala celý vychystávací vozík se všemi 
zakázkami. V postupu třetí pracovní skupiny byl subproces balení každé zakázky 
svěřen jednomu operátorovi, který prováděl veškeré aktivity. Na zabalení celého vozíku 
s více zakázkami se mohlo podílet více operátorů, avšak jednotlivé zakázky balil vždy 
operátor sám.  

7.2.2 Špagetový diagram toku materiálu 

Pohyb materiálu v procesu balení chlazeného zboží lze vysledovat na Obrázku 18 a 19. 
Špagetové diagramy vycházejí ze základního schématu pracoviště. Šipky označují 
pohyb vychystaného zboží od převzetí v první vychystávací zóně až po naložení 
zabalených krabic do transportních vozíků. Rozdíly v pohybu vychystaného zboží jsou 
znázorněny použitím odlišné barvy čáry. Vychystávací vozík z vychystávací zóny 2 je 
vždy operátorem přesunut k balící stanici určené pro balení standardních zakázek.  
Opět jsou vidět rozdíly v pracovních postupech pracovních skupin v Obrázku 17. 
V jednom postupu prochází zakázka balící zónou a práci vykonávají dva operátoři – 
baliči. Druhý způsob ukazuje samostatné balení každé zakázky jedním operátorem. 
Pohledem hledání znaků typického plýtvání je nutné říci, že zpravidla nedochází 
k nadbytečným pohybům a dopravě. Proces probíhá na relativně malém prostoru, kde 
nedochází k transportům na dlouhé vzdálenosti. Úsek mezi balící zónou 1 a nejbližším 
transportním vozíkem je delší z důvodů šíře vozíku a omezených prostor v okolí 
balících stanic. Primárně je tedy využívána k balení standardních zásilek balící stanice 
2.  

 
Obrázek 18 Špagetový diagram 1. Vlastní práce autora. 
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Obrázek 19 Špagetový diagram 2. Vlastní práce autora. 

7.2.3 Analýza obalů 

Pro získání relevantních údajů pro analýzu finanční stránky všech používaných 
obalových a výplňových materiálů, jež představují přímé variabilní náklady, byla 
provedena analýza spotřeby všech používaných obalů. Autor zmapoval veškeré 
užívané druhy obalů využitím metody procesního pozorování v místě vykonávání 
procesu. Analyzoval interní dokumenty v podobě pracovních instrukcí a své 
pozorování doplnil konzultací s koordinátorem logistiky, vedoucími oddělení, 
vedoucími směn a také samotnými operátory procesu balení. 
Následujícím krokem této analýzy bylo měření skutečného množství používaných 
obalů operátory. Měření probíhalo v místě vykonávání procesu z důvodu získání 
reálných dat pro následný výpočet střední hodnoty přímých variabilních nákladů obalů 
vztahující k jedné zakázce. Management společnosti měří spotřebu obalového 
materiálu pouze na základě odpisů ze skladu obalového materiálu. Tam je ovšem 
započteno množství materiálu vyskytujícího se i v dílčích zásobách na pracovišti. 
Jednoduchou metodou funkce aritmetického průměru získává firma údaj o hodnotě 
obalového materiálu na jednu zakázku. Tento způsob měření není ale z pohledu autora 
relevantní. 
Autorovo měření probíhalo opakovaně v 5 dnech pro zajištění vyhovujícího vzorku 
balených zakázek. Naměřené výsledky popisné statistiky jsou obsahem Tabulky 7. 
Měření spočívalo v záznamu počtu všech použitých obalů, který byl hlášen operátory 
balení v průběhu procesu balení. Dále byla data přenesena ze záznamového archu do 
tabulkové aplikace MS Excel. Pomocí nástroje analýzy dat byly následnou finanční 
kalkulací zjištěny údaje o přímých variabilních nákladech ve formě obalových a 
výplňových materiálů vzhledem k zakázce. Průměrná nákladová položka obalových 
materiálů tvoří 10,17 EUR na jednu zakázku. Po vyloučení naměřených zásilek pouze 
s artikly ovoce a zeleniny, které se balí na stejném stanovišti, avšak nikoliv do 
termoizolačních boxů, lze pozorovat navýšení průměrné hodnoty o 1,03 EUR. Zde je 
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nutné zmínit srovnání s firmou používanou hodnotou, která je v tomto případě o 1,37 
EUR. Příčinou velkého rozpětí a velké směrodatné odchylky naměřených dat může být 
individualizace objednávek. Pro představu v extrémním případě může jedna zásilka 
obsahovat jednu kostku droždí nebo v opačném případě rodinný nákup pro 
vícečlennou rodinu na týden.  

Popisná statistika měření obalů 

 
50 vzorků - vč. OZ zakázek 

 45 vzorků - bez OZ 
zakázek 

Střední hodnota 10,18 11,21 

Chyba střední 
hodnoty 

0,97 0,96 

Medián 8,13 8,25 
Modus 7,79 7,79 

Směr. odchylka 6,88 6,46 

Rozptyl výběru 47,29 41,78 

Špičatost 2,71 3,20 

Šikmost 1,59 1,99 

Rozpětí 31,04 24,90 
Minimum 0,35 6,49 

Maximum 31,39 31,39 

Součet 508,91 504,43 

Počet 50 45 
Tabulka 7 Popisná statistika měření. Vlastní práce autora. 

Pro potřebu balení se používá celkem 11 typů obalových materiálů, pro jejich 
představení autor práce vytvořil přehlednou tabulku, která tvoří přílohu 6. Tabulka 
obsahuje soupis všech společností používaných obalových, ochranných a výplňových 
materiálů k balení standardních zásilek s chlazeným zbožím, účel použití a 
jednotkovou cenu. 

7.2.4 Mapa hodnotového toku procesu 

Posledním použitým nástrojem ve fázi Measure je mapa hodnotového toku vytvořená 
za účelem sledování jednotlivých aktivit procesu z časového hlediska. Mapa 
hodnotového toku byla definována požadavky zákazníka, kterým je ovšem v tomto 
případě následující interní proces společnosti. Tyto požadavky obsahují informace o 
objemu a počtu objednávek koncových zákazníků, kterému se musí firma přizpůsobit 
procesy. Následně byly na základě procesního pozorování (Gemba procházka) a 
vytvořené procesní mapy zaznamenány reálné procesní aktivity a přiřazeny 
k jednotlivým stanovištím. Procesní data byla sesbírána opět v místě procesu autorem 
zlepšovatelského projektu. Byly měřeny časy trvání jednotlivých operací a sledován 
počet operátorů vykonávající aktivitu na jednotlivých stanovištích. Tyto aktivity 
spočívaly v registraci zboží, balení a transportu. Dodavatelem a zákazníkem procesu 
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balení zboží lze rozumět předchozí a následující interní činnost, kterou je v prvním 
případě vychystávání zboží a ve druhém expedice a nakládka. Z důvodu rozdílného 
vykonávání procesu balení různým počtem operátorů určených na balení jedné zásilky 
byly vytvořeny dvě mapy hodnotového toku pomocí instalovaného doplňku SigmaXL 
v aplikaci MS Excel viz příloha 7 a 8. Mapy slouží pro potřeby další analýzy, která je 
obsahem následujícího kroku metodiky DMAIC. 

7.2.5 Kořenové příčiny a následky 

Autor zlepšovatelského projektu se rozhodl realizovat, na základě procesní analýzy a 
nákladové analýzy, hledání potenciálních kořenových příčin, a to použitím nástroje 
diagramu příčin a následků, známého jako Ishikawa diagram nebo diagram rybí kosti. 
Jako zdroje informací autorovi posloužily podněty sesbírané v první fázi 
zlepšovatelského projektu v rámci sbírání hlasů zákazníků, dále také procesní mapy, a 
hlavně poznatky z procházek Gemba. Autor definoval pět vlastních kategorií a to 
náklady, materiály, pracovní postup, lidé a pracoviště. Diagram rybí kosti byl vytvořen 
pomocí šablony doplňku SigmaXL v aplikaci MS Excel. Tento diagram je pro 
přehlednost obsahem přílohy 9. 
Opětovným prozkoumáním diagramu příčin a následků autor zúžil kořenové příčiny na 
ty klíčové na základě vzájemné provázanosti. Prvořadými kořenovými příčinami 
s větším množstvím následků jsou vlastnosti používaných termoizolačních boxů, a to 
zejména ochranná vlastnost pro zamezení poškození zboží a termoizolační vlastnost 
pro zachování optimální teploty chlazeného zboží během transportu k zákazníkovi. Na 
základě pro tento proces nekvalitního obalového materiálu je nutné používat větší 
objem chladicího média, které razantně navyšuje hmotnost zásilky a snižuje 
maximální doložnost zbožím. Kvůli slabší ochraně před rozbitím a poškozením 
zabaleného zboží je nutné využívat větší počet dalších obalových materiálů, hlavně 
výplňových fólií a ochranných sáčků. Dílčí balení jednotlivých produktů pak významně 
prodlužuje čas cyklu balení. Další rozhodující příčinou je absence sjednocující pracovní 
instrukce obsahující jasný popis postupu procesu balení chlazeného zboží. Tento fakt 
má za následek rozdílné postupy pracovních týmů, odlišné pracovní uspořádání 
včetně přemisťování pracovních pomůcek.  

7.2.6 Rychlé výhry 

Na konci druhé fáze zlepšovatelského postupu DMAIC metodiky Lean Six Sigma lze 
identifikovat rychlé výhry. Na základě dosavadních poznatků určitě představuje tuto 
výhru změna v obalovém materiálu. Tato změna se týká na prvním místě 
termoizolačního boxu. Důsledkem použití nekvalitního obalového materiálu je potom 
zvýšená spotřeba dalších druhů obalových materiálů. Toto způsobuje zvýšení přímých 
variabilních nákladů, ale i trvání času cyklu na stanovišti balení. S tím jsou spojeny 
zbytečné operace a nadbytečný pohyb, který je možné odstranit navrhovaným 
řešením. 
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7.3 Analyse 

Třetím milníkem zlepšovacího projektu je fáze Analyse s cílem analýzy poznatků 
z předchozí fáze a následného potvrzení kořenových příčin a rychlých výher. Autor 
zlepšovatelského projektu se rozhodl vzhledem k projektu provést grafickou analýzu 
vztahující se k přímým variabilním nákladům, časovou a hodnotou analýzu týkající se 
procesu balení.  

7.3.1 Grafická analýza 

Pro grafickou analýzu přímých variabilních nákladů ve formě obalového a výplňového 
materiálu se autor rozhodl použít Paretův diagram viz obrázek 20 pro odhalení nejvíce 
nákladných položek z analýzy obalů. Jako podklady k vytvoření Paretovova diagramu 
posloužily dílčí součty jednotlivých typů obalových materiálů použitých v měření 50 
vlastnoručně naměřených zakázek. Na základě zobrazené kumulativní linky 
v procentech lze určit, že lipbox velký, chladící gely a lipbox malý jsou typy obalového 
materiálu, které v celkovém souhrnu typů obalových materiálu tvoří více než 80 % 
všech přímých variabilních nákladů. Na základě toho lze rozhodnout, že by bylo 
vhodné se zaměřit na výše tři zmíněné typy. Na základě poznatků z diagramu příčin a 
následků a Paretova diagramu lze sledovat spojitost použitého množství chladících 
gelů z důvodu slabších termoizolačních vlastností termoizolačního boxu. Lze se 
domnívat, že změnou termoizolačního boxu s lepšími termoizolačními vlastnosti by 
došlo k poklesu počtu použitých chladících gelů, či jiného chladicího média. 
 

 
Obrázek 20 Paretův diagram. Vlastní práce autora.  
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7.3.2 Časová analýza 

Časovou analýzou se autor práce vrátil zpět k mapám hodnotového toku, které vytvořil 
v předchozí etapě zlepšovatelského projektu. Zaměřil se na výpočet průběžné doby 
procesu, to znamená na celkový čas procesu. Pro tento výpočet bylo nutné sledovat 
doby čekání, určené časem cyklu aktivity a rozpracovaností. Po výpočtu byly pod mapy 
doplněny linky průběžné doby s konkrétními časy. Při pohledu na časy cyklů, doby 
čekání a celkové časy procesu lze konstatovat, že odlišné pracovní postupy 
nezpůsobily velké odlišnosti ve sbíraných časech procesní analýzy. Je nutné zdůraznit, 
že rozdílné byly procesní časy, avšak s ohledem na počet operátorů a získaných časů 
cyklů se obě hodnoty k sobě přiblížily a rozdíly byly minimální, pouze v jednotkách 
sekund. Tyto upravené mapy jsou přílohou 10 a 11. 

7.3.3 Hodnotová analýza 

V hodnotové analýze se autor pokusil rozčlenit aktivity vykonávané na jednotlivých 
stanovištích, které byly zakresleny do map hodnotového toku podle hodnoty, za kterou 
je zákazník služby internetového supermarketu ochoten zaplatit a přináší mu tudíž 
určitou přidanou hodnotu viz obrázek 21. 

 

Obrázek 21 Hodnotová analýza procesu. Vlastní práce a autora.  
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Autor se domnívá, že použití nástroje hodnotové analýzy by bylo užitečnější na úrovni 
pohledu na celou službu, která končí předáním zásilky konečnému zákazníkovi, nikoliv 
pouze na úrovni dílčího procesu balení zboží. To bohužel nebylo vzhledem 
k pracovnímu zařazení autora a časové náročnosti možné realizovat. Lze se domnívat, 
že aktivitou s přidanou hodnotou, která je označená písmeny VA se zeleným pozadím, 
je činnost balení zboží, která spočívá v úkonech ukládání zboží do chlazených 
termoizolačních boxů a dalšího obalového materiálu. Zboží je tak chráněno před 
externími rušivými vlivy, kterými jsou zejména zvýšená teplota okolí a riziko poškození. 
Na druhou stranu je ovšem logické, že při objednání chlazeného zboží je vyžadováno 
použití vhodného obalového materiálu. Oranžovou barvou a písmeny VE byly 
označeny aktivity bez přidané hodnoty, ale potřebné pro proces, které tak umožňují 
vykonání aktivity s přidanou hodnotou, případně celý postup služby. Aktivitou bez 
přidané hodnoty byly označeny aktivity spojené s manipulací a transportem, což lze 
označit nadbytečným pohybem, který je způsoben aktuálním rozvržením nejen 
pracoviště, ale celého skladu. Tyto činnosti jsou označeny červeným podbarvením a 
zkratkou písmen NVA. 

7.4 Improve 

Předposlední čtvrtá fáze zlepšovatelské metodiky Lean Six Sigma představuje prostor 
pro konkrétní zlepšovatelské nápady. Autor práce se zaměřil na vyhledání sady 
zlepšení pro proces balení chlazeného zboží internetového supermarketu. Cílem této 
fáze bylo najít návrh řešení problémů vyplývajících z předchozích etap 
zlepšovatelského projektu, odhalit jeho přínosy a vyčíslit finanční úspory, které by 
změna přinesla. Dalším krokem bylo naplánovat zeštíhlení procesu s ohledem na 
návrh řešení, naplánování testovací fáze a příprava plánu implementace všech 
navržených změn do procesu. 

7.4.1 Návrh na zlepšení v oblasti obalových materiálů 

Na základě naměřených dat analyzujících nákladnost používaného obalového 
materiálu a také údajů zobrazující proces z časového hlediska a jejich následné 
analýzy autor identifikoval hlavní zlepšovatelské řešení v podobě změny používaného 
termoizolačního boxu. Autor se domnívá, že změna termoizolačního boxu by přinesla 
řadu efektů a zejména finanční úsporu vyplývající z nižší ceny termoboxu, ale i vlivu 
lepších termoizolačních vlastností, stejně jako ochranných vlastností zamezujících 
poškození zboží. Horší vlastnosti lipboxů (původní termoizolační box) viz obrázek 22 
mají za následek delší čas balení zboží, díky nadbytečným operacím a použitím dalších 
obalů. S tím úzce souvisí nadbytečný pohyb v podobě manipulace s větším počtem 
materiálů, jejich doplňování, stejně tak jako s řízením jejich zásob. Autor 
zlepšovatelského projektu se při hledání řešení v podobě alternativních 
termoizolačních boxů dostupných na trhu pokusil zaměřit na možnost využití 
polystyrénového termoboxu viz obrázek 23. Tento typ termoboxu byl ve společnosti 
používán k balení zmraženého zboží v kurýrních zásilkách. Autor toto řešení označil 
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rychlou výhrou a rozhodl se zvážit přínosy řešení a vyčíslit případnou úsporu, 
naplánovat test a následnou implementaci v případě úspěšného testování spojenou 
se zeštíhlením procesu využitím nástrojů standardizace procesu a úpravy pracoviště 
na základě metody 5S.  
 
 

 
Obrázek 22 Staré řešení balení. Fotografie pořízeny autorem dne 1. 8. 2018. 

 
Obrázek 23 Nové řešení balení. Fotografie pořízeny autorem dne 6. 8. 2018. 

Přínosy zlepšení 
Byly definovány tři kategorie přínosů zlepšovatelského projektu. První kategorii 
představují finanční aspekty související s cenou použitých materiálů. Procesní 
přínosem lze označit zkrácení časů operací z důvodu využití jiných obalových 
materiálů. Ekologický přínosem tohoto projektu je možnost opětovného využití 
termoboxu.  
Finanční aspekt použití polystyrenového termoboxu byl konzultován s koordinátorem 
logistiky, zodpovědným za používaný obalový materiál. Cena boxu byla stanovena na 
3,06 € včetně dopravy do skladu společnosti, což představuje pokles o téměř 33 % v 
porovnání dosud používaným lipboxem většího rozměru, respektive pokles větší než 
24 % při porovnání s lipboxem menšího rozměru. Pro udržení nižší ceny by bylo možné 
zachovat jeden rozměr kartonové krabice vyhovující rozměru polystyrenového boxu a 
použití rozměrově menších kartonových krabic pro zásilky obsahující pouze zboží 
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sortimentu ovoce a zelenina. Pro balení těchto položek by se už nevyužívalo OG krabic 
(viz příloha 6) dosud určených pouze pro ovoce a zeleninu. Snížením možných variant 
balení zásilek by odpadly starosti operátorů s výběrem optimální skladby obalového 
materiálu. Autorovy představy o vyhovujících termoizolačních vlastnostech na základě 
fungujícího procesu balení a doručování mraženého zboží by musely být ověřeny 
testováním. V případě potvrzení hypotézy by bylo možné sledovat další finanční 
úspory ve sníženém počtu přidávaných chladicích gelů do zásilek. Následkem by bylo 
zvýšení kapacity termoboxu. Ten by bylo možné využít pro vyšší počet artiklů zboží. 
Dalším kritériem testování by musela být ochrana zboží zejména při transportu ke 
konečnému zákazníkovi. V případě pozitivního výsledku by bylo možné uvažovat o 
dalším snížení objemu výplňového a ochranného obalového materiálu v podobě 
bublinkových fólií (viz příloha 6). Z dostupných dat se autor pokusil kalkulovat úsporu 
vyplývající ze změny termoboxu a snížení použitých dalších obalových materiálů. 
Změnou způsobu balení a použitého materiálu byla autorem kalkulována finanční 
úspora viz příloha 12 v hodnotě cca. 75 000 € za rok.  
Procesní přínos by bylo možné dokumentovat snížením času cyklu balení. Toto snížení 
by bylo způsobeno manipulací s nižším objemem obalového materiálu, standardizací 
procesu na základě implementace metody 5S a aktualizací pracovní instrukce. 
Hlavní ekologický přínos spatřuje autor v možnosti opětovného používání termoboxu, 
případně možnosti jeho separování jako recyklovatelného plastového odpadu.  V tu 
chvíli by odpadla nutnost hradit pronájem a vývozy kontejneru, které jsou určené 
pouze pro jednorázové lipboxy. Ekologický přínos se tak stává zároveň i přínosem 
finančním. Pro hrubé vyčíslení finančního přínosu byla autorem zlepšovatelského 
projektu zpracována predikce přímých variabilních nákladů v peněžním vyjádření při 
změně obalového materiálu. V další analýze se autor zaměřil na finanční stránku 
procesu vracení termoboxů pro opětovné použití, které porovnal s variantou 
jednorázového použití při možnosti likvidace boxu koncovým zákazníkem a možnosti 
zpětného odběru firmou. Pro výpočet autor použil tabulky v MS Excel viz příloha 13. 
Z výpočtu vyplývá, že nové řešení přinese finanční úsporu při všech třech možnostech 
použití. V případě zachování stejného procesu s jednorázovým využitím boxů lze 
hovořit o úspoře ve výši až 40 % nákladů. K úspoře 30 % nákladů by došlo při zpětném 
odebírání použitých obalů od zákazníků. Při variantě opětovného použití lze hovořit o 
úspoře cca. 25 %, zde je ovšem nutné zmínit, že radikální úspora by se projevila právě 
při opětovném použití boxu, tedy při druhém, třetím a každém dalším použití, kterému 
by předcházela doprava od zákazníka a následné vymytí boxu.  
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Plán testování 
Testování navrhovaného řešení mělo za úkol ověřit termoizolační vlastnosti, ochranu 
zboží a prověřit funkčnost v reálných podmínkách. Byl připraven plán testování viz 
tabulka 8 obsahující popis úkolů, vykonavatele úkolu, termín dodání, kolonku pro zápis 
statusu a také pole pro komentář. První fázi testování v prostředí firmy pro první zjištění 
funkčnosti řešení zejména pro ověření termoizolačních vlastností a ochrany proti 
poškození lze označit jako pilotáž. Pro samotné testování bylo vybráno 500 náhodných 
zakázek, které byly zabaleny novým řešením a doplněny informačním letákem 
s odkazem na online formulář pro vyplnění zpětné vazby viz příloha 14. Motivací pro 
vyplnění formuláře bylo losování o poukaz v hodnotě 100 € na nákup právě ve 
společnosti AllyouneedFresh. Přesto byla k dispozici zpětná vazba zákazníků. Bylo 
získáno 112 formulářů se zpětnou vazbou. Pozitivní výsledky testování vyplývající ze 
zpětné vazby zákazníků lze pozorovat na obrázku 24 a 25. Výstupem testování je 91 % 
testovacích zásilek bez poškození. Více než 80 % zákazníků si dokáže představit 
opětovné objednání z důvodu nového obalového materiálu. Nové řešení využívající 
polystyrenový termobox bylo zákazníky přijato kladně. Horší hodnocení se týkalo vlivu 
materiálu na životní prostředí. Evidované chyby poškození byly způsobeny chybou při 
balení a neměly přímou souvislost s chlazením. Zlepšovatelský projekt byl pozastaven 
zásahem managementu ve fázi testování přes vcelku pozitivní zpětnou vazbu. 
Důvodem pozastavení projektu bylo nalezení jiných alternativních řešení projektu. 

 
Obrázek 24 Diagram testování 1. Vlastní práce autora. 

 

Obrázek 25 Diagram testování 2. Vlastní práce autora.  
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Plán testování 

Zlepšení/úkol Vykonavatel 
úkolu 

Termín 
dodání 

Status Komentář 

Test řešení Green Belt 23.7.2018 OK Testovat dočasný 
kartonový proklad pro 
oddělení chladicích gelů 
od zboží 

1. test termo 
vlastností 

Green Belt  25.7.2018 OK Vytvořit 5 testovacích 
objednávky a měřit 
teploty s 8 chladícími 
gely 

1. test ochrany 
zboží 

Green Belt 26.7.2018 OK Vyzkoušet ochranu při 
pádu ze schodů 

2. test termo 
vlastností 

Green Belt 27.7.2018 OK Vytvořit 5 testovacích 
objednávek a měřit 
teploty se 7 chladícími 
gely 

3. test termo 
vlastností 

Green Belt 30.7.2018 OK Vytvořit 5 testovacích 
objednávek a měřit 
teploty se 6 gely 

2. test ochrany 
zboží 

Green Belt 31.7.2018 OK Zaslat 5 testovacích 
objednávek do sídla 
německého vedení  

Reálný test Vedoucí směny, 
Vedoucí týmu 
operátoři balení 

10.8.2018 OK Výběr 700 testovacích 
zakázek a zaslání 
zákazníkům vč. dopisu s 
odkazem na online 
dotazník 

Vyhodnocení 
testování 

Green Belt 14.8.2018 OK Vyhodnocení zpětné 
vazby od zákazníků 

Tabulka 8 Plán testování nového řešení. Vlastní práce autora. 

7.4.2 Návrh na zlepšení v oblasti standardizace  

V oblasti standardizace procesu autor projektu navrhuje nové nastavení procesu. 
S ohledem na návrh na zlepšení v oblasti obalových materiálů bude vhodné 
zakomponování nového řešení do procesu. To souvisí se zeštíhlením procesu díky 
zavedení nástroje 5S pro standardizaci pracovního prostředí a pracovních pomůcek. 
Nový postup bude zachycen v příslušné pracovní instrukci, která bude platná pro 
všechny pracovní skupiny. Autor projektu vypracoval předběžný návrh možného 
rozložení stanoviště viz obrázek 26. 
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Obrázek 26 Nové pracoviště po standardizaci. Vlastní práce autora.  

 

 
Obrázek 27 Dosavadní pracoviště při předání směny. Fotografie pořízena autorem dne 1. 8. 2018. 

Přínosy zlepšení 
Lze očekávat, že standardizací procesu nebude docházet k variabilitě provádění 
procesu mezi jednotlivými pracovními týmy. Hlavní přínos zavedení nástroje 5S bude 
zajištění vyšší efektivity, produktivity a kvality práce. Přínosem bude organizované, 
čisté a produktivní pracoviště. Finanční aspekt standardizace a použití systému 5S 
bude vypočítán po zavedení a provedení celého nastavení systému 5S. Kalkulace 
proběhne na základě naměření nových časů cyklů a průběžného času a porovnáním 
s původně naměřenými daty autorem práce. 
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Plán zavedení 
Předpokladem pro výše popsané nové nastavení bude pochopení nového procesu 
s novým obalovým materiálem, následné zaznamenání jednotlivých postupů a výběr 
nejlepšího postupu. Podle toho bude vytvořena pracovní instrukce. Vyškolení 
operátorů bude zajištěno interním trenérem ve spolupráci s vedoucími směn a týmů. 
Kontrola dodržování procesu bude zabezpečena kontrolory kvality viz tabulka 9. 

Plán zavedení 

Zlepšení/úkol Vykonavatel 
úkolu 

Termín 
dodání 

Status Komentář 

1. Seiri Green Belt, 
kontroloři 
kvality, operátoři 
skladu 

  Odstranění 
nepotřebných pomůcek 

2. Seiton Green Belt, 
kontroloři 
kvality, operátoři 
skladu 

  Nastavení pořádku 
v pracovních pomůckách 
na pracovišti 

3. Seiso Green Belt, 
kontroloři 
kvality, operátoři 
skladu 

  Uklizení pracoviště od 
špíny a nečistot 

4. Seiketsu Green Belt, 
kontroloři 
kvality, operátoři 
skladu 

  Vytvoření vzorové 
popisné karty a 
podpisového archu pro 
předávání pracoviště 

5. Shitsuke Green Belt, 
kontroloři 
kvality, operátoři 
skladu 

  Nastavení pravidelného 
systému kontrol pro 
dlouhodobou 
udržitelnost, audit 5S 

6. Pracovní 
instrukce  

Green Belt, 
kontroloři 
kvality, 

  Vypracování nové 
pracovní instrukce  

7. Zaškolení 
vedoucích 

Vedoucí směny, 
Vedoucí týmu, 
interní školitel 

  Vyškolení vedoucích 
pracovníků na nový 
proces 

8. Zaškolení 
operátorů  

Vedoucí směny, 
Vedoucí týmu, 
interní školitel 

  Vyškolení operátorů 
skladu na nový proces  

Tabulka 9 Plán zavedení standardizace. Vlastní práce autora. 
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7.4.3 Plán implementace 

Na základě proběhlého testování vyvstala řada otázek, které je nutné vyřešit pro 
případnou budoucí implementaci nového procesu. Tyto otázky se týkají nejen použití 
obalových materiálů, ale také samotného nastavení procesu. S ohledem na výsledky 
testování, které lze označit za pozitivní je nutné vyřešit technické řešení oddělení 
chladícího média od artiklů zboží. Pro testování bylo manuálně vytvořeno dočasné 
řešení, které ovšem z důvodu náročnosti přípravy nelze použít pro ostrý provoz. Dalším 
krokem bude ve spolupráci s německými kolegy nastavení optimální velikosti 
polystyrenového termoboxu a jemu vyhovující rozměr kartonové krabice. Otázkou by 
zůstal vhodný počet rozměrů polystyrenových boxů pro případné odbavení menších a 
větších objednávek. Neméně důležitý úkol bude představovat implementace řešení 
pro uložení ovoce a zeleniny do termoboxu pro zajištění bezpečnějšího transportu ve 
vhodnějších mikroklimatických podmínkách. Autor práce navrhne oslovení 
současných dodavatelů obalových materiálů a také rešerši trhu s obalovým 
materiálem pro nalezení optimálních technických řešení. Tyto kroky budou detailně 
konzultovány s managementem firmy. Ve spolupráci s interním trenérem, vedoucími 
směn a vedoucími týmů bude připraven detailní postup implementace pro zajištění 
bezproblémového přechodu mezi původním a novým řešením.   
Testováním byla dostatečně ověřena funkčnost a použitelnost nového řešení i zpětnou 
vazbou od zákazníků. Kalkulacemi byly zjištěny možné finanční úspory. Přesnější data 
týkající se úspor by bylo možné zjišťovat teprve po určité době zavedení procesu ve 
fázi Control.  
Ačkoliv byl projekt zastaven, autor práce se na základě zjištěných výsledků domnívá, 
že jeho řešení je schopné implementace. Autor zvolil cestu rychlé výhry, když využil 
obalový materiál dosud využívaný firmou. Jistě by bylo možné se zabývat hledáním 
dalších možných řešení v	oblasti nabídky obalových a výplňových materiálů.  
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Závěr 
Současná doba a situace na trhu staví konečného zákazníka do role nejdůležitějšího 
článku logistického procesu, kterému se musí přizpůsobit celý logistický řetězec. 
Službu online supermarketů spočívající v doručení zboží citlivého na mikroklimatické 
podmínky, kterým jsou například potraviny, až ke dveřím zákazníka, lze označit za 
rostoucí trend i na základě analýz světových logistických společností. Tyto potřeby a 
poptávka koncových zákazníků nutí společnosti k optimalizaci stávajícího logistického 
toku. Přínosy zavedení prvků Lean managementu do řízení firem jsou známy již několik 
desetiletí. Stejně pozitivně je vnímána i implementace zlepšovatelské metodiky Lean 
Six Sigma. Spojení nástrojů této metodiky a procesu balení, jako jedné z klíčových 
logistických činností online supermarketu, představovalo vhodné prostředí pro 
zlepšovatelský projekt v rámci mé diplomové práce. Tato fakta pomohla k volbě 
vhodné oblasti pro zlepšování procesů.  
Autor diplomové práce mohl využít své pracovní zkušenosti a znalosti získané 
dosavadním vysokoškolským studiem k reálnému zlepšovatelskému projektu 
v prostředí online supermarketu. Autorovi bylo v reálném prostředí distribučního 
centra umožněno podílet se na optimalizaci procesu balení chlazeného zboží 
s využitím nových a do té doby v řízení firmy nevyužívaných nástrojů. Autor zmapoval 
a analyzoval proces z hlediska času procesu.  
Na základě zjištění významného vlivu vztahu mezi časem procesu a používanými 
obalovými materiály se autor rozhodl analyzovat i tuto oblast. Byly tak identifikovány 
vzájemné vazby mezi dobou trvání procesu balení, používanými obalovými materiály 
a finančními náklady. Autor se tedy mohl zaměřit na vyřešení problému časově a 
nákladově nadhodnoceného procesu. Ačkoliv první předpoklady o nadhodnocení byly 
sděleny managementem, autor mohl využít příležitosti získání reálných dat na základě 
procesního pozorování a měření. Tato data tak mohla dále sloužit jako podklad 
k návrhu funkční změny. 
Autorem navržená změna byla schválena managementem společnosti jako příležitost 
k implementaci. Ačkoliv byl autorův zlepšovatelský projekt managementem náhle 
zastaven ve fázi testování z důvodu nalezení dalšího alternativního řešení, lze 
identifikovat řadu přínosů projektu pro firmu. Zásadním přínosem jsou reálná 
naměřená data a způsob jejich pořízení. Data popisné statistiky bude možné využít 
pro porovnání s jakýmkoliv novým řešením pro srovnání přínosů původního a nového 
procesu. Autor poukázal na klíčovou důležitost způsobu měření dat v místě v procesu. 
Byly zjištěny podstatné rozdíly mezi stávajícím způsobem měření „od stolu“ a 
měřením reálných dat na pracovišti. I přes zastavení projektu autor navrhl plán dalšího 
testování a implementace pro bezproblémový přechod na nový způsob balení zboží 
doplněný standardizací a organizací pracoviště využitím metody 5S. Za hlavní přínos 
celého projektu lze bezpochyby označit finanční úsporu. Autorem práce byl 
vykalkulován první hrubý finanční přínos okolo 65 000 € za rok. Ačkoliv nebyl projekt 
úspěšně dokončen do okamžiku odevzdání této diplomové práce a nemohla být tak 
porovnána původní data s daty po implementaci řešení, lze pouze v oblasti změny 
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obalových materiálů dospět analýzou k úspoře více než 75 000 € za rok, a to bez 
zahrnutí úspor vyplývajících ze zkrácení času procesu díky standardizovanému 
postupu.   
Cíle diplomové práce, které si autor stanovil v úvodu, tak byly prakticky naplněny, 
bohužel časový rozsah projektu přesáhl termín odevzdání této diplomové práce, a tak 
zbývá věřit v budoucí uplatnění návrhu vyplývajícího z praktické části této diplomové 
práce. Tento projekt může představovat další krok k naplnění stavu tzv. provozní 
dokonalosti. 
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Používané typy obalového materiálu 

Název Obrázek Typ Popis 
Cena 

(EUR)/kus 

Karton AYN 

 
 
 
 

Obal 
Základní transportní 

obal ve čtyřech 
rozměrech 

0,15 
-  

1,071 

Lipbox 

 

Termo 
Termoizolační box 
ve dvou rozměrech 

4,056 
- 

4,556 

Friofresh gel 

 

Termo Chladící médium 0,28 

Prokladový 
karton 

 

Obal 

Kartonová vložka 
oddělující chladící 
médium ve dvou 

rozměrech 

0,222 
- 

0,224 

O&G Karton 

 

Obal 
Kartonový box pro 

ovoce a zeleninu ve 
dvou rozměrech 

0,185 
- 

0,3 

Bublinkový 
sáček 

 

Obal 
Sáček z bublinkové 

fólie ve dvou 
rozměrech 

0,057 
- 

0,084 

Igelitový sáček 

 

Obal 
Igelitový 

uzavíratelný sáček 
pro ochranu vajec 

0,059 
- 

0,188 

Bublinková 
fólie 

 

Obal 

Univerzální 
bezbarvá 

bublinková fólie pro 
ochranu vajec 

0,017 

Lepicí páska 

 

Obal 

Oranžová lepicí 
páska k zabalení 
kartonových AYN 

boxů 

6,627  
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Lepicí páska 

 

Obal 
Čirá lepicí páska 

k zabalení lipboxů a 
O&G kartonů 

0,349 

NewAir 
bublinková 

fólie 

 

Výplň 
Ochranná 

nafukovací 
bublinková fólie 

113,647 

Příloha 6 Používané typy obalového materiálu. Vlastní práce autora. 
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Příloha 7 Mapa hodnotového toku 1. Vlastní práce autora. 
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Příloha 8 Mapa hodnotového toku 2. Vlastní práce autora. 
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Příloha 9 Diagram příčin a následků. Vlastní práce autora. 
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Příloha 10 Mapa hodnotového toku s průběžným časem 1. Vlastní práce autora. 
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Příloha 11 Mapa hodnotového toku s průběžným časem 2. Vlastní práce autora. 
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Kalkulace finančních přínosů vzniklých změnou obalového 
materiálu 

Lipbox Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) 

Stará metoda 
náklad/rok (€) 

Rozdíl 
stará -> 

nová 
Nová metoda 
náklad/rok (€) 

malý 4,1 570,0 2311,9 
                         

120 219,8  0,0 0  

velký 4,6 997,0 4536,4 
                        

235 890,2  0,0 0  

celkem   1567,0 6848,3 
                         

356 110,0    0  
       

Kontejner na 
lipboxy 

Pronájem/m
ěsíc (CZK) 

vývoz 
(CZK) 

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)     

Pronájem + 
odvoz 1700 1400 43,27 

                            
2 076,9   0,0 0  

       

Polystyrenov
é boxy Cena/ks (€) 

Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) 

Stará metoda 
náklad/rok (€) 

Rozdíl 
stará -> 

nová 
Nová metoda 
náklad/rok (€) 

Polystyrenové 
box 3,316 1567,0 5196,2 0                                            n 270 201 

       
Ostatní 
obalový 
materiál 0,055 1553 85,4 

                            
4 441,6 €  0,0 0  

       

Kartony Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)   

Nová metoda 
náklad/rok (€) 

Karton 0 0,150 99,0 14,9 
                                

775,3  0,3 233  

Karton 1 0,426 400,0 170,4 
                             

8 860,8  0,3 2 658  

Karton 2 0,562 766,0 430,5 
                          

22 385,6  0,3 6 716  
Karton 3 0,718 300,0 215,4 11 200,8  0,0   
Karton 5 1,071 1567,0 1678,3 0  n 87 269  

Karton 6 1,071 214,0 229,2 
                          

11 918,1  0,0 0 

Celkem     2738,7 
                          

55 140,6    
                                       

96 875,9  
       
Bublinková 
folie Cena/ks (€) 

Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)   

 Nová metoda 
náklad/rok (€) 

NEWAIR 131,00 7,5 294,8 
                          

15 327,0  0,5 7 664  
       

Lepící páska Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)   

 Nová metoda 
náklad/rok (€) 

Čirá páska 0,330 107,0 30,0 
                             

1 560,7  0,0 0 
       

OG boxy Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)   

 Nová metoda 
náklad/rok (€) 

malý 0,185 262,5 48,6 
                             

2 525,3  0,0 0  
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velký 0,3 150 45 
                             

2 340,0  0,0 0  

Celkem     93,6 
                            

4 865,3  0,0 0  
       

Proklad. 
karton Cena/ks (€) 

Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)  

Nová metoda 
náklad/rok (€) 

malý 0,214 375,00 80,25 
                             

4 173,0  0,0 0  

velký 0,215 990,00 212,9 
                          

11 068,2  0,5 5 534  

Celkem     293,1 
                          

15 241,2   5 534 
       

Chladící gely Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)  

Nová metoda 
náklad/rok (€) 

Friofresh 0,344 6864,00 2361,2 
                         

122 783,2  1,0 122 783  
       

Páska Cena/ks (€) 
Spotřeb
a/týden  

Náklad/t
ýden (€) Náklad/rok (€)  

Nová metoda 
náklad/rok (€) 

Oranžová 
páska 6,33 19,02 120,4 6 260,6  0,8 5 008  

       

Celkové 
náklady 

   583 807,14  508 066,15 

       
    Fin. úspora  75 740,99 € 

Příloha 12 Kalkulace finančních přínosů vzniklých změnou obalového materiálu. Vlastní práce autora.   
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Stejný proces – jednorázové využití boxů 
Stará metoda  Nová metoda 

Náklad/rok (€) 911 192,84  Náklad/rok (€) 570 237,86 
Objednávky/rok (ks) 51 003  Objednávky/rok (ks) 51 003 
Náklad/zakázka (€) 17,87  Náklad/zakázka (€) 11,18 
Balíky/rok (ks) 120 406  Balíky/rok (ks) 107 784 
Průměr balíků/zakázka (ks) 2,36  Průměr balíků za rok (ks) 2,11 

Další náklady při stejném procesu 

Stará metoda  Nová metoda 
Mytí boxů / zakázka (€) 0  Mytí boxů / zakázka (€) 0 
Box building / zakázka (€) 0,97  Box building / zakázka (€) 0 
Oddělení zpětné logistiky / 
zakázka (€) 0  Oddělení zpětné logistiky / 

zakázka (€) 0 

Náklad skladování / zakázka 
(€) 0,05  Oddělení zpětné logistiky / 

zakázka (€) 0,02 

Celkem (€) 1,02  Celkem (€) 0,02 

     
Stará metoda  Nová metoda 

Celkový náklad na zásilku 18,88 €  Celkový náklad na zásilku 11,20 € 
 

Proces s	možností vrácení boxu zákazníkem, ale jednorázové použití 
Stará metoda  Nová metoda 

Náklad/rok (€) 911 192,84  Náklad/rok (€) 570 237,86 
Objednávky/rok (ks) 51 003  Objednávky/rok (ks) 51 003 
Náklad/zakázka (€) 17,87  Náklad/zakázka (€) 11,18 
Balíky/rok (ks) 120 406  Balíky/rok (ks) 107 784 
Průměr balíků/zakázka (ks) 2,36  Průměr balíků za rok (ks) 2,11 
Další náklady spojené s	vrácením boxů 

Stará metoda  Nová metoda 
Mytí boxů / zakázka (€) 0  Mytí boxů / zakázka (€) 0 
Box building / zakázka (€) 0,97  Box building / zakázka (€) 0 
Oddělení zpětné logistiky / 
zakázka (€) 0,30  Oddělení zpětné logistiky / 

zakázka (€) 0,26 

Náklad skladování / zakázka 
(€) 0,05  Náklad skladování / zakázka 

(€) 0,02 

Náklad dopravy / zakázka (€) 8,73  Náklad dopravy / zakázka (€) 7,82 
Celkem (€) 10,05  Celkem (€) 8,10 

     
Stará metoda  Nová metoda 

Celkový náklad na zásilku 27,92 €  Celkový náklad na zásilku 19,28 € 
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Proces s	možností vrácení boxu a opětovného použití 
Stará metoda  Nová metoda 

Náklad/rok (€) 911 192,84  Náklad/rok (€) 570 237,86 
Objednávky/rok (ks) 51 003  Objednávky/rok (ks) 51003 
Náklad/zakázka (€) 17,87  Náklad/zakázka (€) 11,18 € 
Balíky/rok (ks) 120 406  Balíky/rok (ks) 107 784 
Průměr balíků/zakázka (ks) 2,36  Průměr balíků/zakázka (ks) 2,11 

     
Další náklady spojené s	vrácením boxů a opětovným použitím 

Stará metoda  Nová metoda 
Mytí boxů / zakázka (€) 0  Mytí boxů / zakázka (€) 1,28 
Box building / zakázka (€) 0,97  Box building / zakázka (€) 0 
Oddělení zpětné logistiky / 
zakázka (€) 0,30  Oddělení zpětné logistiky / 

zakázka (€) 0,53 

Náklad skladování / zakázka 
(€) 0,05  Náklad skladování / zakázka 

(€) 0,02 

Náklad dopravy / zakázka (€) 8,73  Náklad dopravy / zakázka (€) 7,82 
Celkem (€) 10,05  Celkem (€) 9,65 

     
Stará metoda  Nová metoda 

Celkový náklad na zásilku 27,91 €  Celkový náklad na zásilku 20,83 € 
 Příloha 13 Kalkulace úspory přechodu na nové řešení. Vlastní práce autora 
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Příloha 14 Dopis zákazníkům – testování nového řešení. 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Tomáš Kalivoda 
V Praze dne: 24. 08. 2018 Podpis:  
 
Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


