


KOUDELKA 
 

TOMÁŠ 2019 

 

DIPLOMOVÁ 

PRÁCE 
 

Projekt zefektivnění procesů v oddělení RMA internetového 

obchodu 

 

 

A project of streamlining processes in the RMA department 

of the Online Store 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAM 

Řízení rozvojových projektů 

 

STUDIJNÍ OBOR 
Projektové řízení inovací v podniku  

 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.. 



 

 



 

KOUDELKA, Tomáš. Projekt zefektivnění procesů v oddělení RMA internetového 

obchodu. Praha: ČVUT 2019. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, 

Masarykův ústav vyšších studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že 

jsem všechny použité zdroje správně a úplně citoval a uvádím je v přiloženém 

seznamu použité literatury. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této 

závěrečné práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon) v platném znění. 

 

 

V Praze dne: 02. 05. 2019 Podpis:  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval své vedoucí diplomové práce doc. Ing. Lenka Švecové, Ph.D., za 

odborné rady, náměty a vedení při zpracování diplomové práce. 

Poděkování zároveň patří společníkům ze společnosti Lean Solutions & Simulation, 

s.r.o., paní Ing. Michaele Opletalové a panu Ing. Tomášovi Janů, za jejich čas, ochotu, 

vstřícnost při poskytování informací z projektu a odborné rady, které vedly k 

úspěšnému vypracování diplomové práce. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce mapuje současnou situaci ve vybrané společnosti a je součástí 

reálného projektu, který byl vypracován pro interní účely internetového obchodu. 

Cílem diplomové práce je návrh zefektivnění procesů oddělení RMA s využitím metod 

lean a procesní optimalizace, které vedou ke zlepšení současné situace v dané 

společnosti a slouží jako podklad pro rozhodování managementu o změnách. 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá 

problematikou projektového řízení a vymezením základních pojmů, rozborem 

podnikových procesů a moderních trendů v procesním řízení; dále jsou představeny 

a popsány základy reengineeringu, metodika lean, logistické systémy a metody 

logistického řízení. Praktická část obsahuje konkrétní popis současné situace ve 

vybrané společnosti. V rámci řešení projektu bylo využito analytických metod, které 

identifikovaly významné nedostatky v procesech, na které bylo nezbytné se zaměřit. 

Podstatou projektu bylo, na základě identifikovaných problémů z analýz, navrhnout 

optimální řešení, které by organizace měla implementovat za účelem dosažení 

finančních i nefinančních úspor, k maximalizaci využití disponibilních kapacit 

a k vybudování lepší organizace. V závěru diplomové práce je zhodnocen projekt 

z hlediska nákladů a přínosů pro danou společnost. 

 

Klíčová slova 

Layout, lean, logistické systémy, podnikové procesy, project charter, projektové řízení, 

řízení zásob, skladování, štíhlá logistika. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Master's thesis maps the current situation in an existing company and is part of 

an existing project, which was conceptualised for the purposes of a specific Online 

Store. The aim of the thesis is to streamline the RMA processes by using lean 

methods and process optimization, which leads to the improvement of the current 

situation in the company and serves as a basis for management decisions on 

changes. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part 

deals with the problems of project management and the definition of basic terms, 

analysis of business processes and modern trends in process management, the 

basics of reengineering, lean methodology and logistics systems; further, methods of 

logistics management are presented. The practical part contains the description of 

the current situation in the selected company. As part of the project, analytical 

methods were used to identify significant shortcomings and defects in the 

processes. Based on the results of the analyses, the core of the project was to 

propose an optimal solution that the organization ought to implement to achieve 

both financial and non-financial savings, to maximize the use of available capacities 

and to build a better public perception of the company and staff satisfaction. The 

final section of the thesis evaluates the project in terms of costs and benefits for the 

company. 
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project management, storing, warehouse layout. 
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ÚVOD 

V podmínkách stále se zvyšujícího nedostatku zákazníků a stále se zesilující 

konkurence, je žádoucí změna. Dnes již nepřichází změna jednou za čas, ale prakticky 

neustále. Životnost výrobku se zvyšuje, doba vývoje výrobku se naopak zkracuje, 

produkty se neustále inovují. Vlastníci firem musejí každý den přemýšlet o přespříští 

generaci výrobků, zejména na dynamicky se vyvíjecím trhu. Ani zavedené firmy s 

dlouholetou tradicí nemají nic jistého. Kvalitní výrobky již nestačí, to co bylo 

považováno za výborné včera, již nemusí být dnes dostačující, a zítra to může být 

zcela zastaralé. Zítra může být vše úplně jinak. Firmy se nemohou spoléhat na 

osvědčené postupy, musí být daleko flexibilnější. 

Významnou roli, a mnohdy i označovanou jako klíčovou roli, v uvedených změnách 

mají informační technologie a jejich neustálý vývoj. Role informačních technologií se 

často jeví jako nejdůležitější, zejména pak v oboru procesního řízení a zavádění 

nových (automatizovaných) procesů. Technologie (obecně) jsou na jisté úrovni 

nezbytnou podmínkou k provedení změn, neznamená to však, že komplexní změny v 

řízení firem jsou ryze technologickou záležitostí. Nová ekonomika představuje nové 

pojetí ekonomiky a nový přístup uplatňovaný při řešení sociálně-ekonomických 

problémů. Klade důraz na jednoduchost, rychlost a efektivnost při řešení 

identifikovaných problémů, přičemž jako vhodný prostředek k dosažení vnímá 

různorodé informační a komunikační technologie. Právě informační a komunikační 

technologie vytvářejí podnikatelské prostředí, v němž je možno rychleji, efektivněji 

a často také levněji provádět podnikatelské aktivity. 

Elektronické obchodování změnilo strukturu tržních aktivit a podílí se na změně 

postavení podniků na trhu i změně managementu podniků. Elektronický obchod se 

stává zdrojem konkurenční pozice, stále více podnikatelských subjektů považuje 

internet za nedílnou součást firemního života a využívá jej jako svůj pracovní nástroj, 

zdroj příjmů nebo komunikační prostředek. Velmi tomu napomáhá i neustálý rozvoj 

mobilních technologií (např. tablety či chytré mobilní telefony) a prodej produktů 

prostřednictvím těchto zařízení. 

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodná řešení a opatření, která povedou ke 

zvýšení produktivity, a k maximalizaci využití dostupných kapacit. Předmětem 

diplomové práce je reálný projekt, který byl realizován pro konkrétní organizaci 
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věnující se elektronickému obchodování, avšak z důvodu zachování anonymity 

a konkurenční pozice, není název společnosti uveden. Ze stejného důvodu nejsou ani 

některé výstupy z analýz prezentovány veřejně. Pro vypracování diplomové práce 

byly vybrány pouze některé návrhy zefektivnění procesu oddělení RMA internetového 

obchodu. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří 

tři hlavní kapitoly, které jsou podkladem pro zpracování praktické části. První kapitola 

se věnuje projektovému řízení, přibližuje problematiku projektového řízení 

a obsahuje vymezení pojmů projekt, organizační struktura projektu, řízení rizik 

projektu a řízení změn v organizaci. Druhá kapitola se věnuje rozboru podnikových 

procesů a trendů využívaných v procesním řízení. Popisuje vývoj firem a jejich 

postupné přeorientování se na sledování procesů, zlepšování procesů a vývoj 

myšlenek reengineeringu. V této kapitole jsou představeny základní principy 

reengineeringu, metodika lean a především jsou klasifikovány a představeny druhy 

plýtvání v procesech. Druhy plýtvání v procesech je jedna ze stěžejních témat 

teoretické části, poznatky z této kapitoly jsou využity pro vypracování praktické části. 

Třetí kapitola plynule navazuje na druhou kapitolu a rozšiřuje povědomí o 

problematice věnující se zeštíhlováním procesů, konkrétně jsou ve třetí kapitole 

popsány logistické systémy a novodobé trendy v logistice. Stěžejní podkapitolou je 

specifikace využitých metody logistického řízení, které jsou následně využity v 

praktické části. Dále jsou představeny základní způsoby skladování zásob 

a problematika řízení zásob obecně. Pro zpracování teoretické části byla provedena 

důkladná rešerše především tištěné monografie, úzce spjatá s tématem vypracované 

diplomové práce. Praktická část na úvod popisuje podnikatelské okolí internetového 

obchodníka a vysvětluje základní podnikatelský záměr vybrané společnosti. Reálný 

projekt, vypracovaný pro interní účely internetového obchodníka, je oficiálně 

autorizován tzv. project charterem (zakládací listinou projektu), který je popsán 

v šesté kapitole. Dále jsou v diplomové práci představena jednotlivá pracoviště, která 

tvoří celé oddělení RMA, a která byla předmětem pozorování a vypracování analýz. 

Stěžejními kapitolami jsou analýza současného stavu, návrhy či opatření vedoucí k 

zefektivnění procesů a na závěr samotné finanční zhodnocení vybraných návrhů.  
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V dřívějších dobách byl poměr počtu zákazníků na konkrétní firmu velice vysoký. 

Počet zákazníků byl obrovský a firmy mnohdy nebyly schopny pokrýt poptávku či 

včas vyřídit zakázky. Dnes je však situace opačná, přestože demografický vývoj 

neustále roste, zákazníků připadlých na jednu konkrétní firmu je nedostatek. Důvod 

je zřejmý: čím větší množství populace, tím větší množství potenciálních zákazníků 

na straně jedné a tím větší počet nově vybudovaných firem na straně druhé. Trh je 

přesycen a zákazník se stává pánem. Dříve firmám stačilo vyrobit produkt a kupec, 

tedy zákazník, se našel sám. Pokud nebyl s něčím spokojen, měl na výběr pouze dvě 

možnosti, buď nabízený produkt (výrobek či službu) koupit a polevit tak ze svých 

požadavků, nebo nekoupit a prakticky byl nucen se bez požadovaného produktu 

obejít. Firmám tento jednoduchý model z hlediska podnikání vyhovoval. Tato situace 

umožňovala firmám vyrábět unifikovaný produkt a porážet konkurenci výhradně nižší 

cenou. Jinými slovy, produkty nemusely být tzv. customizovány dle potřeb zákazníků, 

bylo možné řídit výrobu sériově a produkce mohla být nákladově orientovaná, 

a pokud zákazník odmítl nabízený produkt, jednoduše byl nahrazen zákazníkem 

jiným. Dnes již firma s unifikovaným produktem dlouhodobě neuspěje. Zákazník si 

může vybírat z široké škály konkurenčních firem a v případě, že produkt nemá 

žádoucí vlastnosti, zákazník jednoduše přejde ke konkurenci. Firmy jsou tak nuceny 

výrobky produkovat ve velké míře modifikované, což pochopitelně vede k realizaci 

změn v již existujících procesech. Konkurenční problém také způsobuje 

nepřizpůsobivost firem s dlouholetou tradicí, respektive s tradiční organizací práce. 

Na trhu neustále přibývá nově vzniklých firem, které nejsou zatížené historickým 

vývojem a jejich nastavených organizačních struktur. Nové firmy se utvářejí dle 

trendů a situace dané doby. Existujícím firmám pak trvá přizpůsobení relativně 

dlouhou dobu. 

Převaha zákazníků dále způsobuje například růst vzniklých významných nevýrobních 

pracovních míst ve firmách. Důležitou roli dnes plní pracovníci zaměření na průzkum 

trhu, marketingoví specialisté či obchodníci. S postupem času se změnila však 

i povaha konkurence. Dříve si firmy konkurovaly především cenou, dnes již není 

možné tyto praktiky aplikovat, jinak by firmy zkrachovaly, a je proto nezbytné hledat 

další nové formy konkurence. Formy konkurence se mění v závislosti na tržním 

prostředí, respektive oblasti podnikání. Na některých trzích rozhoduje kvalita, na 

jiných provedení variant, nebo například poskytované služby spojené s výrobkem. 
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1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Nejdůležitější složkou projektového řízení je projekt. Definice projektu se liší dle 

předních světových teoretiků a v mnoha případech se mohou v konkrétních 

formulacích lišit. Autorka Alena Svozilová (2016, s. 20) definuje projekt následovně: 

„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má 

být jeho realizací splněn, definována datem začátku a konce uskutečnění, a má 

stanovený rámec čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ Tato definice 

obsahuje hlavní charakteristiky projektového managementu, kterými jsou: 

 čas, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu; 

 dostupnost zdrojů, které jsou projektu přiděleny a které budou průběžně 

užívány a čerpány; 

 náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení. 

Úspěšné zakončení zahájeného projektu vyžaduje udržovat tyto charakteristiky v 

neustálé rovnováze. Aby tento předpoklad mohl být naplněn, je nezbytné stanovit 

plán projektu, podle něhož je sledován a koordinován průběh činností, a jsou 

prováděny pravidelné kontroly, které monitorují úroveň udržitelnosti systému uvnitř 

stanovených limitů. S dobře připraveným plánem projektu by měly být šance na 

úspěšné dokončení projektu vysoké, avšak na projekt působí vnější vlivy vyvolávající 

změny a rizikové situace, které způsobují běžné výkyvy z rovnovážného stavu. 

1.1 Organizační struktura projektu 

Autorka Svozilová (2016, s. 28) definuje organizační strukturu projektu jako prostředí, 

ve kterém probíhá největší množství interakcí mezi jednotlivými účastníky projektu, 

které se dějí za účelem: 

 koordinace a řízení projektových prací; 

 monitorování a kontroly procesů projektu; 

 veškeré odborné, řídicí a doprovodné projektové komunikace. 

Velmi důležitým faktorem je správné nastavení vztahů, rozložení autority 

a formalizace vztahů a komunikačních toků. Dále autorka Svozilová (2016, s. 28) 

zdůrazňuje, aby organizační struktura podniku byla navržena tak, aby splňovala: 
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 potřeby a principy řízení, rozdělení autorit a odpovědností stanovených při 

iniciaci projektu; 

 profesionální a související komunikační potřeby projektu dle plánu projektu. 

Organizační struktura projektu je formalizována: 

 zakládací listinou projektu (angl. Project Charter) 

 plánem projektu; 

 sadou pověření k realizaci projektových prací opatřenou podpisem ověřujícím 

přijetí závazku takto formulované zadání splnit. 

1.2 Řízení předmětu projektu 

Důležitým prvkem úspěšného zakončení projektu je samotné řízení předmětu 

projektu. Svozilová (2016, s. 292) definuje řízení předmětu projektu jako „proces, 

který zaručuje, že v rámci projektu budou realizovány přesně a pouze ty cíle, které 

jsou definovány v předmětu projektu.“ 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, každý projekt obsahuje tři hlavní základny 

projektového managementu, které definují projektový prostor působnosti. Na 

obrázku 1 je zachycena interakce těchto tří hlavních základen projektového 

managementu. 

Obrázek 1 – Základny projektového managementu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Svozilové (2016, s. 22) 

Pokud v průběhu projektu předloží zákazník požadavek na změnu rozsahu projektu, 

pak musí být srozuměn s tím, že úprava zadání projektu s sebou zpravidla nese 

následné změny v požadavcích na zdroje a čas. Oba vlivy se mohou projevit jak 

kladnou, tak zápornou odchylkou v původním plánu, častěji se však jedná o navýšení 

předpokládané ceny projektu a prodloužení času realizace. 
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Proces řízení předmětu projektu sleduje vývoj předmětu projektu v životním cyklu 

projektu. Fáze životního cyklu projektu se v odborné literatuře mírně liší, autorka 

Svozilová (2016, s. 292) jmenuje hlavní fáze následovně: 

 Iniciace předmětu projektu – probíhá ve fázi zahájení projektu, výstupem z 

pohledu řízení předmětu projektu je Zakládací listina projektu, která formálně 

vyhlašuje projekt a kromě rozdělení autorit a odpovědností obsahuje základní 

informace o zadání projektu, o podmínkách a omezujících kritérií realizace. 

 Plán řízení předmětu projektu – obsahuje soubor metod a postupů, v souladu 

se kterými bude postupováno při řízení předmětu projektu. 

 Definice předmětu projektu – popis konkrétních cílů projektu a odpovídajících 

výstupů, které mají být vytvořeny, a to v podobě popisu konkrétního 

předmětu. 

 Příprava podkladů pro vytvoření plánů – výstupem je řada dílčích plánů, 

podkladů a rozborů. 

 Koordinace prací dle plánu projektu – monitorování postupu prací vzhledem k 

plánu projektu, evidování údajů o zapojení zdrojů a čerpání nákladů, sledování 

potenciálních a působících rizik, analyzování vzniklých problémů, sestavení 

projektové dokumentace, atp. 

 Ověření předmětu projektu – například sestavení ověřovacích kritérií s 

případným posouzením odbornými poradci nebo dalšími projektovými 

manažery, vlastní ověření a analýzu výsledků s případným zařazením 

korekčních opatření. 

 Řízení změn předmětu projektu – zpravidla obsahuje ustanovení pravidel 

a postupů pro řízení změn konkrétního projektu, identifikaci a posouzení 

změnových položek a jejich vlivu na projekt, schvalovací procesy dílčích změn, 

sledování zapracování změn do probíhajícího projektu. 
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Obrázek 2 – Fáze procesu řízení předmětu projektu a jejich řídící dokumenty 

Zdroj: vlastní zpracování dle Svozilové (2016, s. 294) 

1.2.1 Předmět projektu 

Předmětem projektu se rozumí cíl projektu, který určuje povahu a vlastnosti 

výsledného produktu projektu, jež se stane jednoznačným podkladem pro vytvoření 

všech nezbytných právních dokumentů a smluv, které budou převedeny do 

srozumitelné podoby všem zainteresovaným stranám, především samotným 

realizátorům projektu. Je nutné popsat dílčí cíle, vlastnosti a parametry všech 

výstupů a jasně definovat, co je výsledkem projektu. 

1.2.2 Project charter 

Project charter, volně překládán do českého jazyka jako Zakládací listina projektu, je 

výstupem procesu zahájení projektu a formálně autorizuje projekt. V dokumentu jsou 

uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího 

týmu projektu i sponzor projektu.  
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1.3 Řízení předmětu projektu 

Dle definice autorky Svozilové (2016, s. 305), lze proces řízení rizik definovat jako: 

„sled aktivit, ve kterých jsou prostřednictvím preventivních nebo korektivních zásahů 

odvráceny události a odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit řiditelnost 

plánovaných procesů nebo by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům.“ 

Proces řízení rizik je souborem aktivit, které mají dle Svozilové (2016, s. 304) za úkol 

primárně: 

 mapovat všechny identifikovatelné nejasnosti projektu a vyhledávat jejich 

příčiny; 

 identifikovat události, které mohou způsobit neplánované odchylky, zaměřují 

se převážně na jevy, které mohou ovlivnit cíle projektu, předmět projektu, 

časový plán či rozpočet; 

 kvantifikovat potenciální škody; 

 stanovit limity ohrožení; 

 definovat strategie a plánovat opatření, které mohou snížit pravděpodobnost 

vzniku negativních rizik a odchylek; 

 nastavit systémy monitorování a kontroly pro oblast definovaných rizik; 

 přidělit zodpovědnou osobu (autoritu) k monitorování rizikových stavů 

a případné spuštění nápravných opatření. 

Řízení rizik je procesem, který trvá po celou dobu existence projektu a skládá se ze tří 

hlavních částí: 

1. přípravy a plánování pro řízení rizik projektu 

2. identifikace a analýzy rizik, hodnocení možných hrozeb a stanovení priorit 

3. monitorování identifikovaných rizik v průběhu projektu včetně případné 

implementace korektivních opatření. 

1.3.1 Rizika projektu 

Autorka Svozilová (2016, s. 304) definuje riziko jako: „neurčitý jev nebo podmínka, 

jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle projektu.“ 

Rizika a míra nejistoty souvisí s množstvím a kvalitou informací, které má manažer k 

dispozici. Čím více kvalitních informací, tím méně nejistoty v rozhodování a tím méně 

rizik. Rizika lze považovat za jevy a podmínky, které nejsou pod přímou kontrolou 
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projektu z pohledu tvorby jeho výstupů. Rizika mohou nastat s pravděpodobností 

ležící v intervalu 0 a 1 a jejich působení může odchýlit projekt od původně 

nastaveného projektového plánu. 

Autoři Fotr a Hnilica (2014, s. 16) ve své publikaci uvádějí, že z negativního hlediska 

lze riziko chápat jako možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty, možnost výskytu 

událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či organizace a také jako 

nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených cílů. Riziko, 

které je pouze negativní povahy, je často uváděno pod názvem čisté riziko. Čisté 

riziko je negativní odchylkou od cíle a je spojeno výhradně s nepříznivými dopady na 

firmu. V hospodářské praxi však převažuje podnikatelské riziko, které má nejen 

negativní, ale i pozitivní odchylku. Autoři Fotr a Hnilica (2014, s. 21) riziko dělí 

například na ovlivnitelná (existuje možnost jeho eliminace či oslabení působením na 

příčiny) a neovlivnitelná (existuje pouze možnost oslabení jeho negativních dopadů), 

na vnitřní (vztahuje se k faktorům uvnitř podniku) a vnější (vztahuje se k externím 

faktorům podnikatelského okolí). Dále je možné dělit riziko dle věcné náplně na 

technicko-technologická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, kreditní, legislativní, 

politická, environmentální, informační aj. Analýza rizika bývá v odborné literatuře 

často interpretována různě. 

Podle autorů Fotra a Hnilice (2014, s. 16) je analýza rizika rozčleněna do dvou fází: 

 Identifikace rizik jakožto jevů, událostí, faktorů, které by mohly mít buď 

negativní, nebo pozitivní dopady na výsledky aktivit firmy, jejich projektů 

apod. 

 Stanovení velikosti rizika z hlediska dopadů výskyt rizik na výsledky firemních 

aktivit projektů a jejich pravděpodobností. 

Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci 

a dokumentaci rizik. Manažer projektu má k dispozici celou řadu metod použitelných 

pro identifikaci rizik projektu, například: 

 poučení z historických projektů; 

 brainstorming; 

 metoda Delphi; 

 individuální diskuse se specialisty; 

 identifikace kořenů problému; 

 SWOT analýza. 

Jestliže jsou rizika identifikována, navrhují se preventivní opatření u významných rizik, 

což vede ke snížení konkrétních významných rizik. Mezi opatření ke snížení rizik patří 
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diverzifikace, dělení rizika, transfer rizika na jiné subjekty, pojištění, etapový přístup k 

projektu aj. 

Analýzu rizika lze provádět například pomocí expertního hodnocení nebo analýzou 

citlivosti. Expertní hodnocení je odborným odhadem významnosti vzhledem k 

plánovaným cílům firmy. Analýza citlivosti obvykle zjišťuje citlivost hospodářského 

výsledku na faktory, jež jej ovlivňují. 

Rizika projektu 

Některé oblasti podnikatelského záměru mohou představovat možná rizika projektu, 

která vedou ke komplikacím při tvorbě celého podnikatelského plánu. Pro eliminaci 

nebo alespoň částečné potlačení těchto rizik jsou stanovena následující opatření: 

Tabulka 1 – Rizika projektu 

Riziko Opatření 

Selhání osoby podnikatele (fyzické, 

psychické, atd.) 

Zaškolení odpovědného nástupce 

Nevhodné zvolení zaměstnanců či 

selhání lidského faktoru 

Školení, osobní kontroly, vhodně nastavené 

pracovní smlouvy 

Trestná činnost ze strany zaměstnanců Časté inventury, důsledná kontrola, najímaní 

osob s čistým trestním rejstříkem 

Škoda na majetku Sjednání pojištění 

Výpadek v zásobování Důvěryhodný dodavatel, pojistné zásoby, 

v krajním případě osobní obstarání zboží 

Nízký zájem odběratelů Důrazná marketingová kampaň, najímaní 

schopných obchodních zástupců 

Změna cen vstupů (inflace) Pružná reakce cen 

Zdroj: vlastní zpracování dle Srpové a kol. (2011, s. 84) 
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1.4 Řízení změn 

Schopnost řídit změny patří k zásadním a velice ceněným dovednostem manažerů. 

Velmi úzce souvisí s procesním uspořádáním organizace. Se změnami se firmy 

potýkají během celého svého životního cyklu. Změnu lze definovat mnoha způsoby. 

Autoři Kubíčková a Rais (2012, s. 15) definují změnu jako „nepřetržitý a částečně 

i nepředvídatelný a nejednoznačný proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává 

nejenom se změnami prostředí, ale i se změnami ve vnitřním prostředí.“ Jiné definice 

kladou důraz zejména na cíl změny. Cílem změny je udržení života schopné, efektivní 

a konkurenceschopné firmy. Konkretizace cílů plánované změny, je klíčovým 

faktorem vedoucím k dosažení úspěchu. Obecně jsou známy dva hlavní přístupy ke 

změnám, a sice Kotterův model změny a Lewinův model změny. 

Kotterův model změny 

Pro uskutečnění změn v organizaci, je nejprve nezbytné vytvořit odpovídající 

podmínky. Obecné postupové kroky definuje John P. Kotter (2015, s. 41) ve svém osmi 

fázovém modelu: 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti 

 Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí 

 Identifikace kritických míst, možných krizí nebo zásadních příležitostí 

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

 Vytvoření skupiny dostatečně kompetentní řídit změny 

 Přimět skupinu pracovat společně jako tým 

3. Vytvoření vize a strategie 

 Vytvoření vize, které pomůže řídit proces změny 

 Vyvinutí strategií k dosažení definované vize 

4. Komunikace transformační krize 

 Nepřetržitá komunikace nové vize a strategie 

 Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců 

5. Delegování v širokém měřítku 

 Odstraňování překážek 

 Změna systémů nebo struktur bránících transformaci 

 Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů 
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6. Vytváření krátkodobých vítězství 

 Plánování viditelných zdokonalení výkonu 

 Dosahování tohoto výkonu 

 Viditelné oceňování a odměňování za výkony a prosazování změny 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn 

 Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou 

ve vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi 

 Najímání, povyšování a vzdělávání lidí, kteří mají schopnosti realizovat 

transformační vizi 

 Oživování procesu stále novými transformačními projekty, náměty a prvky 

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury 

 Dosahování lepších výsledků, zvyšování produktivity, lepšího vedení 

a efektivního řízení 

 Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými 

úspěchy 

 Zajištění vzdělávání vedoucích pracovníků a výběr vhodných nástupců 

Lewinův model změny 

Celý proces změny je rozložen do tří základních fází, a to na fázi rozmrazení, vlastní 

provedení změny a závěrečnou fází zmrazení, kdy dochází k fixaci provedených 

organizačních a dalších změn. V rámci fáze rozmrazení (unfreeze) dochází k přípravě 

změny, kdy stávající pravidla, zvyklosti a způsoby myšlení, které v organizaci dosud 

platily, jsou rozvolněny. Ve změnové fázi (move) se realizuje naplánovaná změna, 

jejíž součástí je i určitá nejistota. V závěrečné fázi, zamrazení (refreeze), jsou 

zafixovány nová pravidla, zvyklosti a způsoby myšlení. Důležitou funkci, při 

vykonávání změn, plní načasování a vzájemná posloupnost jednotlivých činností. 

Fáze rozmrazení obsahuje přípravu vlastního změnového procesu, ta se skládá z 

provedení důkladných analýz aspektů nutných k provedení změny, z analýzy zdrojů, z 

vedení informační kampaně mezi zaměstnanci, pro zjištění, zda připravované změny 

budou přijaty nebo spíše bojkotovány. Strategické analýzy je nutné vyhodnotit 

a následně detailně charakterizovat oblasti, kterých se bude změna týkat. Ve fázi 

provedení změny, jsou využity výsledky z provedených analýz a doporučení, které 

vedou k stanovení časového horizontu implementace změny. V poslední fázi tzv. 
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Lewinova třífázového modelu změn dochází k samotnému ukotvení (fixaci) 

dosažených změn. 

Kotterův model a Lewinovým model řízené změny obsahuje řadu společných prvků, 

například v Lewinově modelu musí převažovat síly podporující změnu, to odpovídá 

situaci, kdy je vyvolávána potřeba naléhavosti provést změnu dle Kottera. Zamrazení, 

jako finální část Lewinova modelu, lze také přirovnat k finální části o zakotvení změny 

v Kotterově modelu. Přestože oba tyto modely mají své nedostatky a výhrady, obě 

jsou užitečné pro pochopení a uskutečňování plánovaných změn v organizacích. 

1.5 Averze vůči změně 

Zaměstnanci (a obecně lidé) jsou většinou vůči změnám skeptičtí a změnám se brání. 

Důvodů, proč tomu tak je několik. Autoři Kubíčková a Rais (2012, s. 65) uvádějí 

zejména následující důvody: 

 Strach z neznáma. Jistota zaměstnance je preferována před nejistou (byť 

i lepší) budoucností. 

 Změna způsobí přerušení stereotypů a zvyků zainteresovaných zaměstnanců. 

Zaměstnanci jsou nuceni zaběhnuté rutinní procesy ve firmě změnit a jsou 

nuceni se učit nové věci. 

 Zaměstnanci firmy nemají rádi pocit, že je s nimi manipulováno. Doporučuje 

se do procesu změny zapojit i zaměstnance, kteří poté nemají pocit, že s nimi 

někdo manipuluje. 

 Nejasný účel změny. Zaměstnanci musí znát cíl změny, musí znát důvod 

provedení změny a v ideálním případě musí se změnou souhlasit 

a podporovat ji. 

 Strach ze selhání. Zaměstnanci mají často strach z vlastních chyb v nových 

podmínkách, mají obavu ze selhání. Například při změně informačního 

systému ve firmě nebudou umět s novým informačním systémem pracovat. 

 Výhody změny nevyrovnají úsilí, které je potřebné pro její dosažení. 

Zaměstnanci často posuzují případné výhody a nevýhody změny z hlediska 

vlastních ztrát a zisků, nikoli z pohledu zisků a ztrát firmy. 

 Zaměstnanci jsou příliš spokojeni se současným stavem firmy. 
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 Vůdce firmy nemá respekt podřízených. Zaměstnanci často hodnotí změnu 

stejně jako člověka, který změnu provádí. Je nutné, aby změnu lidem ve firmě 

prezentoval člověk ve firmě, jenž je uznávaný a respektovaný. 

 Změna bude znamenat více osobní angažovanosti. 

 Tradice (setrvačnost firemní kultury) může být také faktorem, který brání 

změnám. 

Úspěch či neúspěch změnového procesu je podmíněn reálnou znalostí postojů 

pracovníků, kterých se prováděná změna ve firmě bude týkat. Z tohoto důvodů je 

nutné analyzovat ochotu zaměstnanců akceptovat proces změny. Pokud se z analýzy 

projeví příliš velký odpor zaměstnanců k prováděné změně, pak je potřeba 

přesvědčit alespoň část klíčových zaměstnanců s největším vlivem. 

Autoři Kubíčková a Rais (2012, s. 69) uvádějí základní jednoduchý postup, jak 

přesvědčit zaměstnance o správnosti prováděné změny a o jejich zapojení do 

změnového procesu, následovně: 

1. Vytvořit seznam nejvlivnějších lidí ve firmě a v jednotlivých odděleních firmy, 

a zjistit kolika zaměstnanců se plánovaná změna dotkne přímo a nepřímo. 

2. Určit, kolik z nejvlivnějších lidí ve firmě pravděpodobně zaujme k plánované 

změně pozitivní stanovisko. 

3. Zjistit, kolik lidí bude pravděpodobně proti změně. 

4. Určit, která skupina je větší, zda skupina podporující změnu, či skupina s 

negativními názory na změnu. 

5. Ujistit se, která skupina má větší vliv. 

Pokud větší skupinu tvoří zaměstnanci, kteří se změnou souhlasí, uspořádá se 

společná diskuse. Pokud však větší skupinu tvoří zaměstnanci s averzí ke změně, 

doporučuje se promluvit s každým zaměstnancem individuálně. 
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2 PODNIKOVÉ PROCESY 

S podnikovými procesy se lze setkat při vykonávání každodenních činností. Příklady 

podnikových procesů mohou být: dodávání zakázkového oblečení zásilkovými 

společnostmi, změna operátora telekomunikačních sítě, vývoj nového produktu, ale 

i stavba nového domu apod. Autor Václav Řepa (2007, s. 15) uvádí: „podnikovými 

procesy se rozumí souhrn činností, transformující souhrn vstupů do souhrnu výstupů 

(zboží nebo služeb) pro uživatele nebo procesy, využívající k tomu lidské zdroje 

a nástroje.“ 

2.1 Zlepšování procesů 

Neustálé zlepšování podnikových procesů je v dnešní době nezbytností pro udržení 

firmy na trhu. Téměř v každé zemi, s relativně zdravou ekonomikou, jsou podniky 

nuceny soustavně zlepšovat své podnikové procesy, aby splnily požadavky svých 

zákazníků, kteří neustále žádají lepší produkty a služby. Neuspokojení zákazníkových 

potřeb pak vede k samotnému odchodu ke konkurenčním firmám, kterých je na trhu 

mnoho a neustále přibývají. 

Přidaná hodnota pro zákazníka je základním pilířem konkurenční výhody. Mnoho 

firem a podniků si je této skutečnosti vědoma a začínají proto pracovat se svými 

podnikovými procesy formou jejich průběžného zlepšování. Tento přístup je založen 

na porozumění a měření stávajícího procesu, analýze stávajícího procesu a následně 

jeho zlepšování. 

Obrázek 3 popisuje základní průběh zlepšování procesu dle autora Řepy (2007, s. 16). 

Základem je popis procesu, tedy popis současného stavu, poté následuje stanovení 

základních ukazatelů k měření. Dalším krokem je neustálé sledování provozu procesu 

a identifikace možných příležitostí ke zlepšení procesu. Identifikované příležitosti je 

nutné patřičně formulovat, definovat a posléze správně implementovat. Provedené 

změny v procesu je třeba neustále sledovat, dokumentovat a zaznamenávat 

případné nedostatky, čímž se dostáváme opět na počátek celého cyklu. 
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Obrázek 3 – Základní průběh zlepšování procesu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Řepy (2007, s. 16) 

 

Výše uvedený způsob zlepšování podnikových procesů je však považován za 

důsledek vývoje společnosti a posunu v čase. Jedná se o samovolnou evoluci v řízení 

podnikových procesů. Podniky si uvědomují, že musí reagovat na vnější změny. 

Zejména se jedná o faktory typu vývoj technologií, které přinášejí nové možnosti, což 

se v konkurenčním prostředí okamžitě projeví zesílením celkové úrovně konkurence. 

Tato skutečnost má samozřejmě za následek nutné radikální zlepšování podnikových 

procesů. Tyto posuny v konkurenčním prostředí mají globální rozsah a jen málo 

oblastí podnikání si může dovolit nereagovat, či se těmto pokrokům zcela vyhnout. 

Jedním z přístupů k radikálním změnám a zlepšování je tzv. Reengineering 

podnikových procesů (dále také jako Business Process Reengineering, či jen BPR). 

2.2 Business Process Reengineering 

Autor Řepa Václav (2007, s. 17) uvádí, že BPR je kulturně zcela jiným přístupem než 

průběžné zlepšování procesů. Business Process Reengineering ve své extrémní 

podobě předpokládá, že stávající podnikové procesy jsou zcela nevyhovující, 

nefungují, jsou zle nastavené a je třeba je od počátku změnit. Takový předpoklad 

umožňuje designerů procesů se zcela oprostit od reality, či současného stavu 

procesu, a soustředit se jen na proces nový, a to ve všech jeho aspektech, včetně 

sociálních. Sociální aspekt má důležitou roli a nelze jej opomíjet. Radikální změna 

procesů má dopady i na zaměstnance a jejich vztahy, a to zejména v kontextu 

propouštění a změn pozic ve firmě. 

Na obrázku 4 je zachycen reengineeringový přístup. Prvním krokem je definice 

rozsahu projektu a určení hlavních cílů chystaného projektu (viz. Project charter). 

Pokračuje se důkladnou analýzou potřeb a možností (potřeby zákazníků, 

zaměstnanců, konkurentů, možnosti nové technologie). Po důkladné analýze je 

možné vytvořit vizi budoucích procesů. Na základě designu nové soustavy procesů se 
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vytvoří plán akcí, vedoucích k zavedení nové soustavy procesů. Cílem těchto akcí je 

naplánovat přechod mezi současným a budoucím stavem a překonat propast mezi 

nimi. Posledním krokem je samotná implementace navrhnutých reengineerengových 

řešení. 

 

Obrázek 4 – Základní model radikálního reengineeringu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Řepy (2007, s. 17) 

 

Často se lze setkat s pokusy o slučitelnost obou přístupů, tedy průběžného 

zlepšování a radikálního reengineeringu, avšak většinou neúspěšných. Průběžné 

zlepšování totiž respektuje již existující procesy, oproti tomu radikální reengineering 

vychází z předpokladu, že se projekt staví na tzv. „zelené louce“. Podíl na 

neslučitelnosti má samozřejmě také samotný rozsah v závažnosti a výsledných 

změn. 

Autor Řepa (2007, s. 22) popisuje vlastnosti procesů, které prošly rengineeringem 

následovně: 

 Několik prací je spojeno do jedné (= zobecnění/agregace činností); 

 pracovníci rozhodují (= delegace pravomoci); 

 kroky procesu jsou vykonávány v přirozeném sledu (= potřeba analyzovat 

povahu procesu, nepřizpůsobovat jej organizaci); 

 procesy mají variantní provedení (= potřeba postihnout v obecné rovině 

základní směry proměnlivosti procesu); 

 práce se provádějí tam, kde je to nejrozumnější (= osvobození od pevné 

organizace ve prospěch optimalizace); 

 redukují se kontrolní opatření a nástroje (= delegace odpovědnosti); 

 minimalizují se smírčí jednání (= zaměření na cíl, rozdělení odpovědnosti); 

 manažer případu je jediným kontaktním místem (= zaměření na zákazníka, ne 

na činnosti); 

 kombinace centralizovaných a decentralizovaných operací (= organizace 

řízená nikoliv nezbytně jedním centrem).  
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2.2.1 Vývoj myšlenek reengineeringu procesů 

Autoři Hammer a Champy (1996, s. 38) definují reengineering následovně: 

„reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 

(redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického 

zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, 

služby a rychlost.“ 

Nejslavnějším dílem, věnující se problematice procesního reengineeringu, je kniha 

H. Hammera a J. Champyho, později uznána jako skutečný manifest reengineeringu. 

V roce 1993, po vydání tohoto veleúspěšného titulu, M. Hammera a J. Champyho 

a poté i knihy T. H. Davenporta, propukl světový „boom“ reengineeringových přístupů. 

Vznikl nespočet přístupů a mnohé z nich byly různě pojmenovány. V podnikové praxi 

se lze setkat s pojmy jako „podnikový reengineering“, „engineering podnikových 

systémů“, „systémový engineering“, „procesní inovace“, „reengineering podnikových 

procesů“ nebo například „zlepšování podnikových procesů“. Všechny uvedené 

přístupy v jádře usilují o totéž, přestože jejich interpretace se obsahově liší. 

Skutečnými původci myšlenek reengineeringu procesů však nebyli autoři knih, 

konzultanti, ani akademici, nýbrž reální podnikatelé s reálnými problémy v oblasti 

jejich podnikání, které bylo nutné řešit. Skutečné kořeny tak leží v manažerských 

experimentech s použitím informačních technologií k propojení procesů, a tak si ve 

Spojených státech amerických, a později i v Evropě, našel reengineering širší odezvu 

především mezi vrcholovým vedením podniků. 

V knize podnikové procesy od autora Řepy (2007, s. 23) lze nalézt mimo jiné vyjádření 

od amerického autora, a uznávaného specialistu věnujícího se zlepšováním procesů 

T. H. Davenporta, který se v jedné ze svých knih zmiňuje o krizi reengineeringu na 

přelomu 90. let. Tvrdí, že Business reengineering se stal nevhodným pojmem, neboť 

byl často spojován s příliš kontroverzními a radikálními změnami. Pojem „Business 

reengineering“ se stal alternativním pojmem pro tzv. „downsizing“, tedy nástrojem 

masivní redukce velikosti podniků. Často se stávalo, a tento fakt přetrvává dodnes, že 

zaměstnanci podniků nechtěli být tzv. „reengineerováni“ a cítili se nejistě ve svém 

pracovním prostředí, respektive cítili se jako váleční zajatci. Podle Davenporta (1996) 

se původní Business Reengineering smrskl do destruktivního stylu vedení, velmi 

vzdáleného od původní koncepce. Reengineering procesů by v žádném případě 

neměl v lidech vyvolávat obavy ze ztráty zaměstnání, musí být naopak zaměřen na 

přetvoření společnosti v organizaci, schopnou přirozeného samovolného zlepšování. 
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Za celou existenci vymezeného pojmu reengineeringu byla postupně vyzkoušena 

řada variant radikálního reengineeringu či průběžného zlepšování podnikových 

procesů a zjistilo se, že je velice obtížné, či dokonce nemožné, stanovit jednotný 

universální přístup vhodný pro každého v jakékoli situaci. Je třeba brát v potaz 

povahu a potřeby firem, odvahu a vůli ke změnám vedení firem, i za předpokladu 

menších či větších úspěchů a neúspěchů. Zkušenosti potvrdily, že je nezbytné umět 

vybrat/vytvořit metodu, která zajistí dosažení požadovaných výsledků, ale také 

samozřejmě správná implementace navrhnutých řešení. 

2.2.2 Orientace na procesy 

Jak již bylo uvedeno výše, starý způsob řízení firem je v nových podmínkách zastaralý 

a zcela nevyhovující. Je nezbytné se umět adaptovat na trendy dnešní doby a umět 

uvažovat v horizontu dokonce i desítky let do budoucna. Ze zkušeností firem vzešlo, 

že již nelze firmu řídit na základě pevně definované organizační struktury, kde každý 

zaměstnanec má své předem určené místo, definovanou odpovědnost a tomu 

i příslušné pravomoci. Řepa (2007, s. 21) popisuje, že takovéto řízení předpokládá 

pevně definovanou strukturu činností a jejich návazností, představu přesně 

definované a především neměnné posloupnosti činností („technologie práce“).  

Z uvedeného lze jasně identifikovat, že takto řízené firmy postrádají patřičnou 

pružnost a variantu postupů, nelze předpokládat ani přílišnou nahraditelnost 

pracovníků. Dalším identifikovaným problémem, mnohdy tím nejzávažnějším, je 

samotná permanentní adaptace zaměstnanců (pracovníků) na všech úrovních na 

změny, jejich tvořivý přístup, vnitřní motivace ke změně. 

Autor Řepa (2007, s. 21) dále uvádí, že pokud chce organizace splňovat výše uvedené 

nároky, musí změnit především základní pojetí podstaty svého fungování: 

organizační struktura musí přestat být považována za pevně definovanou strukturu 

činností a jejich vztahů, z toho vyplývající pravomoci, odpovědnosti, komunikační 

procedury, způsob odměňování, kariérní postupy, atp. Namísto toho by měla být 

základem nového typu organizace představa podnikových procesů jako souboru 

činností, který vyžaduje jeden nebo více vstupů a tvoří výstup, jenž představuje 

hodnotu pro zákazníka. Procesy jsou chápány účelově, tedy zpracování vstupů na 

požadované výstupy, a vždy ve vazbě na tvorbu hodnoty pro zákazníka. Tímto 

pojetím procesů je daná i jejich případná hierarchie. Hlavními či klíčovými činnostmi 
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jsou považovány ty, při kterých vzniká hodnota pro zákazníka, ostatní činnosti by 

měly být podpůrnými činnostmi těch klíčových. 

V oblasti organizace dochází k určité radikální změně. Je nutné se oprostit od pevně 

definované struktury nadřízenosti a podřízenosti v rámci daného procesu. V žádném 

případě se tím nemyslí, že přestane fungovat nastavená hierarchie a respekt vůči 

autoritám. Jedná se o předpoklad delegovat rozhodovací (většinou momentální) 

pravomoc dle potřeby procesu jakémukoli kompetentnímu pracovníkovi. Pracovníci 

ovšem musí být schopni tuto pravomoc přijmout a unést příslušnou odpovědnost. 

Od pracovníků se očekává jistá míra autonomie, tvořivosti, schopnosti pružně 

reagovat na určité situace a v kritický okamžik udělat patřičné rozhodnutí, dále se 

očekává také jistá míra nezištnosti a důvěry. Tyto požadavky však žádná pevně 

hierarchicky strukturovaná organizace není schopna naplnit. 

Do oblasti podpůrných technologií se řadí například počítačové nástroje na podporu 

základní infrastruktury projektu – komunikace a sdílení informací, řízení projektů, 

počítačové nástroje modelování firmy, řízení znalosti apod. Namísto pevně dané 

standardní infrastruktury, podporující nadefinované činnosti a procesy, zde dochází k 

orientaci spíše na metodiky, znalosti, schopnosti a podpůrné obecné technologie. 

2.3 Principy reengineeringu 

Ve své publikace shrnuje Řepa (2007, s. 25) ty nejdůležitější principy reengineeringu 

podnikových procesů, které vycházejí z manifestu autorů Hammera a Champyho: 

 Vnější zaměření na cílové zákazníky a zvyšování poskytování hodnoty. 

 Vnitřní zaměření na zapojení maxima lidské potenciálu do činností, které 

objevují a dodávají zákazníkům přidanou hodnotu. 

 Podněcovat vzdělávací aktivity zaměstnanců vytvářením kreativního 

pracovního prostředí. 

 Zaměření na procesy a toky procházející skrze organizaci. 

 Z procesu vyřadit činnosti, které nepřinášejí hodnotu zákazníkovi. 

 Zaměření na výstupy, měření výkonu a odměňování podřídit výstupům k 

zákazníkovi. 

 Transformovat manažerskou kontrolu na orientaci dle dosažených výsledků, 

tedy změnit roli manažera z „velitele“ na „kouče“. 

 Vytvoření síťové organizace lidí a činností. 
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 Liniové manažery nahrazovat v organizaci pracovními týmy a „manažery 

případů“. 

 Podněcovat vlastní aktivitu zaměstnanců a spolupráci. 

 Dostatečně motivovaní zaměstnanci, dostatečně vybaveni a dostatečně 

pravomocní k plnění svých úkolů. 

 Vyvarovat se přílišné složitosti a mechaničnosti v přístupu k procesům. 

Nenahrazovat tvořivé myšlení softwarem. 

 Držet počet klíčových procesů na minimu se zaměřením na cílové zákazníky. 

 Vybudovat systém procesů s krátkou zpětnou vazbou, umožňující jejich 

přirozenou obměnu na základě praktických zkušeností. 

 Zajistit, aby systém postupného zlepšování procesů byl ve stálé shodě se 

zaměřením společnosti. 

2.4 Základní principy Lean 

Autorka Svozilová ve své publikaci (2011, s. 32) definuje metodologii Lean 

následovně: „Lean je sdružením principů a metod, jež se zaměřují na identifikaci 

a eliminaci činností, které nepřinášejí žádnou hodnotu při vytváření výrobků nebo 

služeb, jež mají sloužit zákazníkům procesu.“ 

Metoda Lean původně sloužila jako technika zlepšování podnikových procesů v 

oblasti průmyslové výroby, postupně však našla uplatnění i v dalších oborech, a to 

zejména v oblasti služeb a administrativy. Metoda je založena na cyklickém přístupu 

ke zlepšování procesů – nejprve se provádí malé kroky, které vedou k celkovému 

zlepšení, kterých je dosaženo postupnou iterací. Lean používá sadu analytických 

nástrojů a metod a předpokládá, že procesy musí být v prvé řadě standardizovány 

a řádně dokumentovány. Metoda Lean je však skutečně účinná teprve v momentě, 

kdy se zasadí hluboko do mysli zaměstnanců a kdy se stane součástí firemní kultury. 

Svozilová (2011, s. 32) uvádí všeobecně užívané přístupy Lean vycházející z 

následujících principů: 

 Určení hodnoty z pohledu zákazníka procesu; 

 identifikace činností, které se podílejí na postupném vytváření hodnoty; 

 uvedení procesů do pohybu; 

 řízení potřebami zákazníka; 

 snaha o dosažení dokonalosti. 
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Metodologie Lean se používá pro zvýšení výkonnosti procesu a snížení operačních 

nákladů, které se projevují například ve snížení zásob, zmenšení rozlohy výrobních 

prostor nebo úsporou práce, zjednodušení a napřímení procesů, zkrácení doby mezi 

vstupem produktu do procesu a předáním výstupu. Primární úlohou metody Lean je 

rozdělení činností v rámci procesu na ty, které produktům přidávají na hodnotě, a na 

ty, které k postupně vytvářené hodnotě nemají přímý vztah a proces naopak zatěžují. 

2.5 Plýtvání v procesech 

Plýtvání (anglicky Waste, japonsky Muda) se do jisté míry a v určité formě vyskytuje v 

každém procesu. Dle autora Dennise (2016, s. 29) lze lidskou práci rozdělit do tří 

kategorií: 

 Hlavní činnosti (VA – Value Added) – činnosti nutné pro výkon práce, přidávají 

hodnotu výrobku nebo službě. 

 Podpůrné činnosti (NVA – Non-Value Added) – činnosti podporující hlavní 

činnosti, většinou se objevují před hlavními činnostmi nebo po nich. Tyto 

činnosti zpravidla nelze z procesu vyřadit, přestože nepřidávají žádnou 

hodnotu a zákazník za ně není ochoten platit. 

 Muda činnosti – činnosti nepřidávající žádnou hodnotu, jsou nadbytečné a je 

nezbytné je odstranit. 

Plýtvání lze obecně definovat jako veškeré činnosti, které způsobují dodatečné 

náklady a nepřidávají přitom hodnotu produktu (nebo službě) a zákazník za to není 

ochoten zaplatit. Pro eliminaci plýtvání je třeba rozlišit výrobní a administrativní 

procesy. Dále se plýtvání dělí na zjevné a skryté. Zjevné plýtvání je snadno 

identifikovatelné a většinou i snadno odstranitelné. Skryté plýtvání je zpravidla 

naopak složitý a komplikovaný problém. 
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2.5.1 Druhy plýtvání 

Plýtvání se v procesech vyskytuje v mnoha různých podobách. Plýtvání se zpravidla 

dělí do sedmi skupin a jejich názvy, interpretace se mírně liší, avšak ve své podstatě 

jsou stejné. Autoři Jurová a kolektiv (2016, s. 88) uvádí těchto sedm druhů plýtvání: 

nadprodukce, nadbytečné zásoby, defekty, zbytečná manipulace, špatné zpracování, 

čekání (prostoje), transport. 

Nadprodukce 

Tento druh plýtvání v kontextu výrobních procesů vzniká z výroby produktů ve větším 

množství, než zákazník požaduje. Vzniká zpravidla buď za účelem vyššího využití 

výrobních kapacit, nebo za účelem výroby určitého množství dokončených produktů 

navíc například pro případ poruchy výrobního zařízení apod. Kvůli tomu vzniká 

zbytečná potřeba skladovacích prostor, zvyšují se dopravní i administrativní náklady. 

Tento druh plýtvání se v oblasti administrativních procesů vyznačuje jak tištěním 

dokumentů, které nikdo nepotřebuje, tak i příliš předčasný tisk dokumentů. 

(Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 90) 

Nadbytečné zásoby 

Tento typ plýtvání vzniká skladováním náhradních dílů, materiálu, nedokončených 

výrobků, hotových výrobků atd. Všechny položky tohoto typu zbytečně zabírají místo 

a vyvolávají potřebu dalších nákladů, jako jsou vysokozdvižné vozíky, regály, další 

pracovníci aj. Udržování nadměrně vysokého pracovního kapitálu se v zásobách váže 

na finanční prostředky, které by bylo možné využít efektivněji. 

V oblasti administrativních procesů se nadbytečné zásoby vyznačují hromaděním 

papírů na stolech, v pořadačích, archivech, zásuvkách. (Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 

90) 

Defekty 

Plýtvání způsobené defekty ve výrobních procesech ve formě nekvalitních, 

neshodných výrobků. To způsobuje zbytečné náklady. Oprava neshod vyžaduje čas, 

práci zaměstnanců i finanční prostředky navíc. V případě, že by se finální produkt s 

defektem dostal až k zákazníkovi, může to vést i ke ztrátě zákazníka a zhoršení 

pověsti firmy. 
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Defekty se v administrativních procesech vyznačují chybami jak v papírových, tak 

i elektronických informacích. Zejména se jedná o specifikace objednávek, 

nekompletní technickou dokumentací, neúplné záznamy při pohybu materiálu, 

nečitelné dokumenty, překlepy a pravopisné chyby. (Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 

90) 

Nadbytečná manipulace 

Málokterý pohyb pracovníka přináší produktu přidanou hodnotu. Přesun 

zaměstnance od výrobní linky do skladu materiálu nepřináší hodnotu, hodnotu 

nepřidávají ani mnohé pohyby například pažemi. Dle filozofie štíhlé výroby teprve 

přimontování součástky k výrobku lze považovat za přidání hodnoty k výrobku. 

V oblasti administrativních procesů je zbytečná manipulace také zbytečný pohyb, ale 

v kontextu vykonávání administrativních činností. Jedná se například o nadbytečný 

pohyb ke kopírce, faxu, ale i například chození pro dokumentaci do příslušných 

regálů, skříní apod. Je to způsobeno například nevhodným uspořádáním kanceláře, 

nevhodným uspořádáním pracovního místa. (Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 90) 

Špatné zpracování 

Samotný technologický postup výroby může být zdrojem plýtvání. Může se jednat 

například o špatně rozmístěnou výrobní linkou, příliš náročnou technologii kontroly 

kvality apod. 

Tento druh plýtvání v oblasti administrativy znamená dlouhé a složité postupy 

vycházející z byrokratických směrnic, pořizování duplicitních kopií dokumentů, 

zasílání nepotřebných nebo přebytečných zpráv. (Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 90) 

Čekání 

K tomuto typu plýtvání dochází tehdy, kdy kvůli čekání na cokoliv nelze pokračovat ve 

výrobním procesu. Mezi nejčastější zdroje plýtvání patří zejména porucha stroje, 

nedostatek materiálu, nerovnoměrná výroba, ale také absence potřebných informací, 

přílišná byrokracie. Plýtvání může v této oblasti představovat několik minut nebo 

vteřin. 

Čekání se v administrativních procesech projevuje dlouhým zpracováním 

a neplněním termínů. Čekání je způsobeno například hledáním dokumentů, čekáním 

na schválení, nepřítomností a nedostupností pracovníků, kteří mají pravomoci ke 

schvalování, ale například i čekáním na informace od zákazníků. Další příčinou může 
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být například i neplnění termínů pracovníky, nespolehlivost, přetěžování apod. 

(Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 90) 

Transport 

Výrobní proces bývá často rozdělen do několika úseků, sklad bývá vzdálen od výroby, 

materiálový tok je zajištěn vnitropodnikovou dopravou, náklady na ni však znamenají 

plýtvání. 

V administrativních procesech je plýtvání způsobené transportem způsobeno 

přenášením dokumentů na podpis, ke kopírce, ale i přenášením celých šanonů mezi 

pracovišti nebo do archivu apod. (Jurová a kolektiv, 2016, s. 88 – 90) 

3 LOGISTICKÉ SYSTÉMY 

V současné době dochází k rozvoji plně integrovaných logistických systémů 

zahrnující fyzickou distribuci výrobků, podporu a plánování výroby, nákup surovin. 

Logistika se stává dominujícím prvkem v oblasti integrace materiálových 

a informačních toků nejen výrobních organizací. Autoři Sixta a Žižka (2009, s. 12) 

uvádějí, že potřebu integrace vyvolává i nutnost sladění kontroverzních požadavků 

distribuce, výroby a nákupu. Systémové řešení logistického procesu umožňuje 

efektivně sladit požadavky ekonomické výroby s pružným uspokojováním potřeb 

zákazníků. Logistika se stává průřezovou funkcí ve výrobní i obchodní organizaci, 

podobně jako personalistika, řízení jakosti a podobně.  

Autoři Sixta a Žižka (2009, s. 15) definují logistiku následovně: „Logistika je řízení 

materiálového, informačního a finančního toku s ohledem na včasné splnění 

požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, 

výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace 

potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného 

výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky 

zastaralého výrobku.“ 
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3.1 Štíhlá logistika 

Autorka Jurová a kolektiv (2016, s. 245) představuje základní pravidlo štíhlého 

podniku: „Štíhlost podniku neznamená vykonávat jen takové činnosti, které jsou 

potřebné, ale realizovat je správně hned na poprvé, rychleji než ostatní a zároveň s 

nejmenšími náklady.“ 

V publikaci autorka Jurová a kolektiv (2016, s. 245) dále uvádí oblasti v podniku, které 

je nutné do procesu optimalizace zahrnout: 

 Vývoj produktu, 

 administrativa zakázek, 

 logistika, 

 výroba, 

 administrativa cash flow. 

Štíhlá logistika je pokračováním principů logistiky a logistického managementu, 

jehož cílem je nejkratší průběžná doba výroby, minimalizace zásob, rozsah záběru 

činností v sobě integrující celý hodnotový řetězec od opatřování přes realizaci 

výrobních procesů až po skladování a prodej. Dosahování vysoké efektivnosti nejen 

logistických procesů se nachází v identifikaci a systematickém využití principu muda 

u zaměstnanců. 

Základem štíhlé logistiky jsou metody JIT (Just-In-Time), podpůrnými nástroji jsou 

VSM, Kanban, FIFO a jiné. 

Obrázek 5 – Princip štíhlého a inovativního podniku 

Zdroj: https://www.e-api.cz/24882-metody-a-nastroje 
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Autoři Košturiak a Frolík (2006, s. 28) uvádějí, že oblast přepravy, skladování 

a manipulace zaměstnává až 25% pracovníků, zabírá 55% ploch a tvoří až 87% času, 

který stráví materiál v organizaci. Tyto činnosti pak tvoří 15 až 70% celkových nákladů 

na výrobek a ovlivňují jakost výrobku. Dále uvádějí, že 3 až 5% materiálu je 

znehodnoceno nesprávnou dopravou, manipulací a skladováním. 

Metoda 5S 

Často užívaným nástrojem v oblasti Lean, je tzv. metoda „5S“. Název je odvozen z 

anglického souhrnu Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain nebo japonského 

souhrnu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Metoda 5S bývá interpretována 

následovně: Separace, Systematizace, Stálé čištění, Standardizace, Sebedisciplína. 

Častěji se lze setkat ale s pojmy: Třídění, Umisťování, Úklid, Standardizace a Udržení. 

(Svozilová, 2011, s. 39) 5S jsou principy tzv. „štíhlé logistiky“ a takto organizované 

sklady se vyznačují čistotou, pořádkem, optimálním uspořádáním prostoru včetně 

výrobních strojů a manipulačních prostředků. 

3.2 Řízení zásob 

Primární zaměření a poslání logistického managementu a celé logistiky vzešlo z 

požadavku efektivního řízení hmotné stránky materiálového toku. Význam zásob 

souvisí s předmětem podnikání a část oběžných aktiv společně s jejich důležitostí 

a významem je předmětem zájmu každého podnikatelského subjektu. Autoři Jurová 

a kolektiv (2016, s. 223) vymezují pojem zásoby jako neoddělitelnou součást 

výrobních, obchodních či distribučních subjektů, které takto označují materiál, 

suroviny, paliva, nářadí, obaly, náhradní díly, polotovary a hotové výrobky. Zásoby ve 

své podstatě jsou vyrobeny, ale doposud nebyly spotřebovány. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 9 vymezuje zásoby takto: 

 Materiál, 

 nedokončená výroba a polotovary, 

 výrobky, 

 zvířata, 

 zboží, 

 poskytnuté zálohy na zásoby.  
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Dle autorů Jurová a kolektiv (2016, s. 223) mají zásoby dva významy: 

1) Pozitivní význam: 

a. Řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu 

mezi výrobou a spotřebou. 

b. Přírodní a technologické procesy uskutečněné ve vhodném rozsahu. 

c. Krytí nepředvídatelných výkyvů a poruch atp. 

2) Negativní význam: 

a. Vazba na kapitál. 

b. Spotřeba práce a prostředků. 

c. Riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti zásob. 

d. Ohrožení likvidity a důvěryhodnosti podniku. 

Detailní pohled na zásoby je součástí filozofie lean, která v operativním pohledu 

řízení produkčních a logistických procesů vyžaduje hlubší a podrobnější pohled na 

zásoby. Většina uznávaných autorů a zakladatelů filozofie lean, prostřednictvím 

základní klasifikace plýtvání, pohlížejí na zásoby ve výrobním procesu podniku 

převážně negativně. Existence zásob v organizaci může být důsledkem 

kumulovaných problémů, jak zvládnout soustavu negativních jevů spojených se 

zásobovací logistikou (například spolehlivost dodavatelů, přesnost plánů aj.), ale 

i řízením výrobních procesů v podniku (například nadměrná délka průběžné doby 

výroby) a řadou technických a technologických omezení. 

V tabulce 2 je uveden srovnání tradičního a lean přístupu řízení zásob dle autorů 

Jurová a kolektiv (2016, s. 224): 

Tabulka 2 – Srovnání tradičního a lean přístupu řízení zásob 

Tradiční přístup Lean přístup 

 Vyrovnání poptávky a nabídky  Nadvýroba 

 Ochrana proti neurčitosti  Průběžná doba, čekání 

 Redukce nákladů  Zpoždění, doprava a manipulace 

 Ochrana proti neshodným výrobkům  Nevhodné rozmístění pracovišť 

 Stabilizovaná výroba  Technologické vybavení poruchy strojů 

 Očekávané prodeje  Kvalita 

Zdroj: vlastní zpracování dle Jurové a kol. (2016, s. 224)  
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3.3 Skladování 

Sklad je prostorem pro uchovávání materiálu, výrobků a zboží v nezměněné podobě. 

Tvoří nezbytnou infrastrukturu výroby, obchodu a distribuce. 

Pokud není materiál umisťován přímo do výroby, jako je tomu například v případě 

metody Just in time, pak vyžadují různé materiály různé způsoby skladování 

a současně také různá skladovací zařízení a technické prostředky pro manipulaci. 

Zboží, materiál a suroviny jsou skladovány převážně v manipulačních jednotkách. 

Autorka Oudová (2013, s. 48) definuje manipulační jednotku jako jakýkoliv materiál 

(balený i nebalený, uložený na přepravním prostředku nebo i bez něho, svazkový 

apod.), který tvoří jednotku schopnou manipulace, aniž by bylo nutno dále ji 

upravovat. 

Manipulační jednotku lze členit na skladovou jednotku, která je určena pouze k vnitřní 

manipulaci, a distribuční (expediční) jednotku, která je určena k další distribuci vně 

sklad. Přepravními prostředky jsou zpravidla přepravníky, roltejnery, kontejnery, 

a různé druhy palet. K manipulaci s jednotkou je užíváno nízkozdvižných 

i vysokozdvižných vozíků, dopravníků, regálových zakladačů nebo stohovacích 

jeřábů. 

Mezi základní skladové operace patří převážně příjem zboží, uskladnění zboží, příjem 

objednávky od odběratele, vychystání zboží a jeho následná expedice. Pro správné 

plnění principů štíhlé logistiky by měl být maximálně využit prostor pro jednotlivé 

činnosti a současně minimalizován čas potřebný pro vykonání těchto činností. 

3.3.1 Regálové sklady 

Nejčastěji jsou sklady umístěny uvnitř budov a jsou vybaveny regálovými sklady. 

Regálové sklady využívají ke skladování regálů, které umožňují přehledné uložení 

zboží a materiálu. Autorka Oudová (2013, s. 51) dělí regálové sklady na dva základní 

typy: 

A. Typ regálu: 

 Policové regály – materiál a zboží, které je volně umístěné v přepravkách 

a krabicích, přičemž s tímto zbožím je manipulováno ručně. 
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 Paletové regály – pro skladování palet a přepravek. K manipulaci s těmito 

jednotkami je využívané vysokozdvižných vozíků a regálových zakladačů. 

 Konzolové regály – využívají se pro materiál větších délek. 

B. Sklady, které využívají regálové systémy: 

 Sklady s příhradovými regály – skladování ve více rovinách nad sebou. 

Rozměry skladů jsou závislé především na skladovaném množství, šíři 

sortimentu, rychlosti obratu a dispozičních prostorech. 

 Paletové regálové sklady – skladování zboží na paletách. 

 Sklady se spádovými regály – využívají spádových regálů, které se při 

skladovaných operacích pohybují samospádovou silou nebo pomocí prvků 

pohonu od místa nakládky k místu odběru.  

 Sklady s posuvnými regály – jednotlivé druhy regálů jsou namontovány na 

podvozky a stávají se tak posuvnými, díky čemuž je možné docílit vyšší 

vytíženosti skladovací plochy. 

 Sklady s oběhovými regály – typ skladu, který se složen ze dvou skladovacích 

bloků, které jsou při uplatnění vertikálního principu skladování uspořádány 

nad sebou, nebo při uplatnění horizontálního principu skladování uspořádány 

vedle sebe, přičemž tyto bloky jsou sestaveny z jednotlivých regálů 

instalovaných za sebou. 

3.3.1.1 Paletové regálové systémy 

Nejčastěji využívaný systém skladování pro paletovou manipulační jednotku. Lze jich 

využívat pro jakékoliv zboží umístěné na paletách v nejrůznějších úložných obalech. 

Systém je velmi flexibilní, úložné úrovně lze snadno přestavět dle výšky naložených 

palet a palety jsou přímo přístupné. Ve srovnání s policovými regály lze nasadit 

mechanizační a automatizační prostředky, které zajistí vyšší produktivitu práce, 

vytvářejí dobré podmínky pro kompletace a umožňují vysokou obrátkovost 

skladovaných položek. Pořizovací náklady na paletové regálové systémy jsou 

relativně nízké, bohužel využití plochy skladu je nízké. Využití prostoru skladu se 

pohybuje kolem 50 %. K nevýhodám patří nutnost ukládat zboží výhradně na palety, 

existují rizika spojená s poruchami manipulačních prostředků. (Gros, 2016, s. 306 – 

307)  
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3.3.1.2 Spádové regály 

Spádové regály slouží ke zvýšení využití skladového prostoru. Jsou využívány nejen 

pro skladování zboží v krabicích nebo plastových obalech, ale i pro zboží uložené na 

paletě. Gravitační síla posouvá palety ze zakládacího místa do místa 

vyskladňovacího, odkud lze palety odebrat. Válečkové tratě jsou opatřené 

dynamickými brzdami, které snižují rychlost pohybu palet po válečkových tratích. 

Plnění probíhá na vyšší straně regálu a vyskladňovány jsou z čelní, nižší strany regálu. 

Automaticky je u nich zajištěn systém FIFO a dosahují vysoké hustoty skladování v 

bloku. Výhodou je maximalizace využití skladových prostor, nevýhodou může být 

relativně vysoká pořizovací cena, riziko poruchy válečkových tratí a závislost na 

vhodném prostředí (nedoporučují se mokré nebo mastné provozy, externí prostředí 

nebo extrémně prašné prostředí). (Logirax, 2019) 

Obrázek 6 – Spádové regály 

Zdroj: http://www.logirax.cz/images/spadove-regaly.jpg 

3.3.1.3 Mobilní regály 

Posuvné paletové regály zvyšují využití prostoru v paletovém skladu až o 100 % 

oproti běžným stabilním paletovým regálům. Vhodné pro všechny typy skladů, ve 

kterých je žádoucí vysoká skladová kapacita. Předností je možnost rozšíření skladové 

kapacity ve stávajícím prostoru, úspora investičních nákladů při budování nových 

skladových prostor a úspora provozních nákladů. Regálový systém může být 

posunován, čímž se snižuje počet manipulačních uliček a zvyšuje se využití 

skladovacího prostoru. Regály se pohybují po kolejnicích vsazených do podlahy 

a pohyb je zajištěn soustavou elektropohonů. Bezpečnost je kontrolována centrální 

řídicí jednotkou a soustavou bezpečnostních fotobuněk. Nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena a relativně pomalá manipulace. (Logirax, 2019) 
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Obrázek 7 – Mobilní regály 

Zdroj: http://www.logirax.cz/images/posuvne-paletove.jpg 

3.3.1.4 Karuselové regály 

Při volbě skladových a manipulačních systémů se podnik obvykle snaží především o 

minimalizaci překládání materiálu, minimalizaci manipulačních nákladů, optimalizaci 

využití ploch, optimalizaci napojení manipulace na vnější systém a zajištění vysokého 

výkonu při ukládání materiálu a jeho následném vychystávání. Aby mohly být 

naplněny tyto požadavky, jsou neustále vyvíjeny nové moderní trendy a technologie 

ve skladování. Jedním z moderních trendů ve skladových technologiích jsou tzv. 

karuselové sklady (označované také jako „paternosterové sklady“). Označení 

paternosterové sklady, z důvodu využití principu, na kterých tyto sklady fungují. 

Konstrukčně je to sestava polic, které jsou umístěny na unášecím zařízení buď nad 

sebou (vertikální karusel), nebo vedle sebe (horizontální karusel). V podstatě se jedná 

o moderní sklady opatřené řídicími systémy, které může pracovník ovládat pomocí 

počítače nebo manuálně s využitím hardwarového zařízení. Operátor skladu je 

schopen zadat číslo police, kterou mu pak systém automaticky doveze do 

ergonomicky umístěného výdejového otvoru. Karuselové sklady umožňují docílit 

značné úspory místa ve srovnání s tradičními regálovými systémy. (Oudová, 2013,  

s. 51) 

3.4 Metody logistického řízení 

Hlavním cílem jednotlivých metod logistického řízení je správné zpracování 

obsáhlého souboru dat výrobního managementu, marketingu, kvality, nákladů, 

financí a procesů, ale především vazeb a zlepšování vlastností každé části 

materiálového toku.  
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3.4.1 Analýza procesních toků 

Zkoumání procesních toků, celková struktura, větvení, rozhodovací body, zadržovací 

a zpomalovací prvky, časové prodlevy a podobně. Pro analýzy procesních toků jsou 

využívány různé nástroje, především vizuální pomůcky, jednoduché tabulky nebo 

komplikované procesní sítě zpracované pomocí specializovaných programů. Procesní 

toky jsou zpravidla měřeny absolutními nebo poměrnými veličinami, například 

efektivní dobou průtoku, výkonnost pracovní jednotky, relativní dostupnost zařízení v 

čase a jiné. (Svozilová, 2011, s. 37) 

3.4.2 Snímek pracovního dne 

Metodika zpracování snímku pracovního dne patří mezi metody nepřetržitého 

bezprostředního studia spotřeby času, pomocí které lze zjistit skutečnou spotřebu 

času pracovníka. Snímek pracovního dne lze definovat jako nepřetržité pozorování, 

zaznamenávání a hodnocení spotřeby pracovního času pracovníka nebo skupiny 

pracovníků během celé směny. Dalšími obdobnými přístupy využívanými ke 

snímkování práce jsou chronometráž, sledování a určení času operace 

a momentkové pozorování. 

Výsledky pozorování lze využít ke kvantifikaci jednotlivých činností vyjádřených 

spotřebou času, rozboru struktury spotřeby pracovní doby, rozboru ztrátových časů 

dle příčin, vypracování výkonnostních křivek v průběhu celé směny. Výhodou je 

vyhotovený komplexní obraz o spotřebě času a prováděných činnostech, identifikace 

druhů plýtvání v procesech/činnostech a určení poměru činností přidávajících 

a nepřidávajících hodnotu. Naopak nevýhodou je časová náročnost pořizování 

snímků pracovního dne, dále také psychická zátěž pozorovatele i snímkovaného 

pracovníka. 

Vypracování snímku pracovního dne tvoří zpravidla tyto etapy: 

1. etapa – příprava 

2. etapa – vlastní měření a zaznamenávání 

3. etapa – vyhodnocení snímku pracovního dne 

V první etapě se definuje zaměření (cíl) snímku, výběr pracovníka a pracoviště, určení 

období, v němž se aktivita provede. V druhé etapě jsou zaznamenány všechny 
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činnosti a jejich počátek a konec. Naměřený čas se zpravidla zaokrouhluje. V poslední 

etapě jsou sečteny jednotlivé časy, každý jednotlivý čas je zhodnocen z hlediska 

obsahu činnosti, resp. nečinnosti. V dalším kroku se sumarizují stejnorodé činnosti do 

skutečné bilance spotřeby času směny. 

3.4.3 Spaghetti diagram 

Spaghetti diagram je nástroj pro mapování interního materiálového toku a hledání 

nejvhodnější přepravní cesty či návrhu „layoutu“ pracoviště, dále slouží k určení 

vzdálenosti přesunu pracovníků a materiálu. Diagram pomáhá analyzovat, zkrátit 

a optimalizovat vzdálenosti absolvované pracovníkem. 

Špagetové diagramy jsou vhodné zejména na místech, kde je potřeba kromě 

časového sledu jednotlivých kroků znát také jejich prostorové rozložení. V místech, 

kde je nezbytné zjednodušit, případně minimalizovat nadměrný pohyb materiálu po 

pracovišti, lidí nebo informací zachycených na určitém médiu (například dokumenty 

podléhající vícenásobnému zpracování). Špagetové diagramy se používají k analýze 

vazby výkonu na pracovníka nebo lokalitu. (Svozilová, 2011, s. 133). 

Obrázek 8 – Příklad spaghetti diagramu 

Zdroj: https://pxpknowledge.blob.core.windows.net/media/Default/images%2Fspaghetti-

diagram-r2.jpg 

Autoři Jurová a kolektiv (2016, s. 219) zmiňují, že pro řádné označení každého 

přesunu či pohybu je vhodné využít odlišné barvy. Například pokud pracovník 

absolvuje zbytečnou cestu, lze jej označit například červeně, naopak pokud 

zaměstnanec vykonává cestu s materiálem, ale není plně vytížen, je možné cestu 

označit například žlutě a pokud je zcela vytížen, pak lze cestu označit například 

zeleně.  
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3.4.4 Mapování hodnotového řetězce 

Mapování hodnotového řetězce (anglicky VSM – Value Stream Mapping) slouží ke 

zvýšení efektivity v řízení materiálových toků a zejména k eliminaci plýtvání. 

Činnost zaměřená na vizuální prezentaci procesu na hrubé úrovni zpracovaného 

detailu, které jsou primárně využity k zachycení základních prvků procesu, toků 

a větvení. Úlohou hodnotového řetězce je analýza jednotlivých bloků činností 

přispívající k tvorbě hodnoty a napomáhá lokalizovat případné zdroje plýtvání. 

(Svozilová, 2011, s. 37) 

3.4.5 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je identifikace specifických relevantních silných a slabých míst 

ve společnosti a schopnost vyrovnávat se změnami v dynamicky měnícím se 

prostředí. SWOT analýza zpravidla formuje budoucí strategii firmy, lze ji ale aplikovat 

i ke zhodnocení konkrétního procesu či činnosti ve firmě, může být využita 

k identifikaci unikátních zdrojů, kterými firma disponuje nebo klíčových kompetencí 

firmy. SWOT analýza může být velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha naalýz 

a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy prostředí firmy a jejími 

schopnostmi. Autorka Jakubíková (2008, s. 104) uvádí, že nevýhodou SWOT analýzy je 

příliš statické a velmi subjektivní analyzování daného problému. 

Název je odvozen z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů (Strenghts = 

silné stránky; Weaknesses = slabé stránky; Opportunities = příležitosti; Threats = 

hrozby). Autorka Jakubíková (2008, s. 103) doporučuje začít analýzou OT, tedy 

příležitosí a hrozbeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy. Po důkladné analýze 

OT, následuje analáza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, 

procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, mezilidské vztahy, organizační 

struktura, kvalita managemntu, aj.) 
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Vzhledem k povaze projektu a výskytu citlivých dat, jež by mohly poskytnout 

konkurenční výhodu konkurenčním firmám na trhu, jsou veškeré výstupy z analýz 

publikovány anonymně. Získaná data vycházejí z reálného projektu. Výsledky analýz 

a výstupy z projektu jsou překlopeny do diplomové práce. 

V rámci praktické části je nejprve vytvořen tzv. Project charter (Zakládací listina 

projektu), který má za úkol definovat cíle projektu, časové rozmezí a formálně 

autorizuje projekt. Na základě zakládací listiny projektu jsou navržena optimální 

řešení, která mají za úkol zefektivnit současné procesy v oddělení RMA internetového 

obchodníka. Diplomová práce identifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje optimální řešení, 

která poté může organizace implementovat do svých zaběhlých procesů. Navrhnutá 

řešení v diplomové práci mohou posloužit jako podklad pro vybudování lepší 

organizace dle filosofie lean, za užití nástrojů a metodik využitých ve štíhlé logistice. 

Identifikovaná a specifikovaná opatření mají z časového hlediska, jak krátkodobý, tak 

i dlouhodobý charakter. Jinými slovy, některá navržená řešení v diplomové práci byla 

již implementována, některá se implementují v horizontu několika týdnů až měsíců, 

některá řešení (převážně ta finančně náročnější) jsou reálně implementovatelná až v 

horizontu několika let. 

Diplomová práce popisuje reálnou současnou situaci a pracuje na reálném projektu, 

který byl pro účely organizace internetového obchodníka vypracován. Cílem projektu 

bylo provedení logistického auditu provozního úseku RMA a zpracování návrhů 

a doporučení k rychlým i koncepčním změnám. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

o komplexní projekt velikého rozsahu, bylo by obtížné zdokumentovat projekt 

v plném rozsahu do diplomové práce. Dále je třeba brát v potaz zachování citlivých 

dat a neposkytování konkurenční výhody jiným organizacím. Z tohoto důvodu je jen 

vybraná část z navržených řešení, především těch krátkodobého charakteru (tzv. 

quick lean řešení), podrobně rozepsána v diplomové práci. 
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4 PODNIKATELSKÉ OKOLÍ VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI 

Konkurenceschopný podnik musí držet krok s podniky, které nabízejí substituční 

produkty a služby a zároveň se dostatečně odlišovat. Dnešní konkurenceschopný trh 

vyžaduje dostupnost doslova 24 hodin denně a schopnost komunikovat po celém 

světě nebo alespoň na území daného státu. Jedním z nejdůležitějších faktorů však 

zůstává schopnost podniku pružně reagovat na specifická a často se měnící přání 

svých zákazníků. Téměř každý podnik se dnes prezentuje na internetu, informačních 

a komunikačních technologií, což jim napomáhá radikálně zvyšovat podnikatelské 

aktivity. 

Rozvoj elektronického obchodu, kterým se rozumí podnikání prostřednictvím 

elektronických prostředků, souvisí s rozvojem internetu, který zcela změnil přístup k 

podnikání a obchodu. Autorka Oudová (2013, s. 37) definuje elektronický obchod jako: 

„činnost zahrnující nejen samotné obchodování se zbožím hmotné a nehmotné 

povahy a službami, ale také obsahující celou řadu dalších aktivit do propagace, 

právního zajištění obchodu, plnění až po prodejní podporu či reklamace.“ 

Informační a komunikační technologie vytvářejí podnikatelské prostředí, v němž je 

možno rychleji, efektivněji a často i levněji provádět podnikatelské aktivity. Využití 

těchto technologií sebou přinesl koncept tzv. nové ekonomiky, jejímž základem jsou 

prostředky umožňující vysokorychlostní přenosy dat. Nová ekonomika klade důraz na 

jednoduchost, rychlost a efektivnost při řešení problémů a využívá k tomu různorodé 

informační a komunikační technologie. Tato nová oblast ekonomiky často používá 

předponu „e“, reprezentující výraz elektronický. Nejčastěji se lze setkat s výrazy 

e-business (elektronické podnikání), e-commerce (elektronický obchod), 

e-procurement (elektronický nákup), e-payments (oblast elektronických plateb), 

e-government (oblasti mimo podnikatelskou sféru se službami elektronické státní 

správy). Pojem e-business v sobě zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, ale také 

spolupráci se společníky nebo interní operace ve společnosti. E-commerce 

představuje nákup a prodej zboží prostřednictvím internetu, jedná se spíše o 

podmnožinu e-businessu. Elektronický obchod má však stejně jako kamenný obchod 

základní prvky, kterými jsou řízení dodavatelského řetězce, systém nákupu, platby 

a prodej, a řízení vztahů se zákazníky. 
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Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je nezbytnou aktivitou v podnikání. Mnohdy je 

správné řízení vztahů se zákazníky považováno za klíčovou činnost, která má 

přidanou hodnotu pro zákazníka, a která je schopna udržet pozici preferovaného 

obchodníka. Autorka Oudalová (2013, s. 38) vymezuje řízení vztahů se zákazníky jako: 

„proces, v rámci kterého dochází k získávání, shromažďování, vyhodnocování 

a následnému praktickému využívání dostupných informací o zákaznících 

společnosti. CRM umožňuje identifikovat potřeby zákazníků, pružně a vhodně na tyto 

potřeby reagovat a odhadovat budoucí nákupní potřeby zákazníků.“ 

Elektronický obchod představuje alternativu kamenných obchodů bez nutnosti 

fyzické návštěvy zařízení, osobního setkání či čekání ve frontách. Zatímco 

elektronický obchod se zpravidla značně využívá k nákupu spotřební elektroniky, 

počítačů a příslušenství, kamenné obchody prozatím stále dominují v oblasti prodeje 

potravin a oblečení, kde je stále pro značnou část zákazníků, důležitý kontaktní 

způsob nákupu. Z těchto důvodů se významná část společností rozhodla zvolit 

„hybridní“ variantu, tedy provoz kamenných i elektronických obchodů. 

Společnost, v které byla prováděna praktická část diplomové práce, by se dala 

charakterizovat novodobým pojmem e-mall. E–mall je jedním z modelů pro 

elektronické obchodování. Autorka Oudová (2013, s. 38) definuje pojem e-mall jako: 

„elektronické obchodní centrum, tedy soustavu elektronických obchodů pod 

společným zastřešením určité zavedené značky.“ Tento popis je, vzhledem k 

charakteru podnikání vybrané organizace, velice výstižný a aplikovatelný na vybranou 

konkrétní firmu. 
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5 PROJECT CHARTER 

Project charter formálně autorizuje projekt a je považován za zakládací listinu 

projektu. Z důvodu utajení citlivých informací, jsou konkrétní jména klíčových osob 

a název společnosti zadávající projekt, upraveny a anonymizovány. 

Tabulka 3 – Project charter 

Zadání projektu Zpracování logistického auditu oddělení RMA 

Zadavatel Internetový obchod, a.s. 

Projektový manažer Petr D. 

Kontaktní osoba Tomáš H. 

 
 

Dodavatel Společnost XY ve spolupráci s Tomášem Koudelkou 

Kontakt dodavatele Tomáš J. 

  Zahájení projektu 24. 9. 2018 

Ukončení projektu 10. 12. 2018 

Fáze projektu Fáze I. – Primární data a jejich sběr 

Úvodní Workshop (24. září) 

Snímky Pracovníků (10. – 26. října) 

Fáze II. – Popis procesů 

Schůzka procesu Reklamace (3. října) 

Schůzka procesu Kodifikace (3. října) 

Schůzka procesu Vratky (5. října) 

Schůzka procesu Odpisy (5. října) 

Analýza SW a HW nástrojů (10. – 26. října) 

Schůzky k případnému doladění procesů (10. – 26. října) 

Fáze III. – Analýza a vyhodnocení (listopad) 

Zpracování a vyhodnocení hlavních oblastí ke změnám 

Vyhodnocení snímků pracovního dne 

Vyhodnocení průběhu procesů 

Vyhodnocení SW a HW nástrojů 

Fáze IV. – Vytvoření modelu (listopad) 

Vytvoření simulačního modelu 

Ohodnocení a simulace navrhovaných scénářů 

Fáze V. – Návrh změn (listopad / prosinec) 

Zpracování a návrh změn na základě analýz (do 4. prosince) 

Schůzka k seznámení s návrhy a doporučeními (7. prosince) 

Schůzka k finálnímu předání návrhů a doporučení (10. prosince) 
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Požadované výstupy Fáze I. + II. (Sběr dat a popis procesů) 

1. Výstup úvodního workshopu – hranice procesu, SIPOC mapa 

procesu, rozsah auditu, očekávání pracovníků (PDF, prezentace) 

2. Snímky pracovního dne – souhrnné i detailní snímky, podněty z 

měření 

(PDF, tabulka, textový dokument, fotografie) 

3. Procesní mapy k řešeným úsekům (diagram) 

4. Mapa informačních toků a využívaných rozhraní (diagram) 

5. Model hodnocení výkonnosti / nákladovosti procesu (dokument) 

Fáze III. + IV. + V. (Vyhodnocení a návrh změn) 

6. Vyhodnocení a doporučení vyplývající ze snímků pracovního dne 

(dokument) 

7. Vyhodnocení a doporučení vyplývající z procesních modelů 

(dokument) 

8. Vyhodnocení a doporučení vyplývající z mapy informačních toků 

(dokument) 

9. Popis simulačních řešení a zpráva s vyhodnocením simulačních 

scénářů (dokument) 

10. Návrhy změn a doporučení na základě analýz (rychlé řešení, 

dokument) 

11. Návrhy změn a doporučení na základě analýz (koncepční 

změny, dokument) 

12. Návrhy změn a doporučení – shrnutí (dokument, prezentace) 

Členové týmu Společnost XY: 

Tomáš J., Michaela O., Jana P., David Š., Tomáš Koudelka 

Internetový obchod, a.s.: 

Petr D., Tomáš H., vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť 

Cíl projektu Provedení logistického auditu provozního úseku RMA a zpracování 

návrhů/doporučení k rychlým i koncepčním změnám 

Milníky projektu 14. listopadu 2018 

Dokončení první části: sběr dat a popisu procesů 

4. prosince 2018 

Dokončení analýz a návrhů / doporučení 

7. prosince 2018 

Schůzka k diskuzi výstupů 

10. prosince 2018 

Finální předání výstupů, domluva dalšího postupu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠŤ 

Sídlo společnosti zaujímá rozlehlou plochu na území ČR, nedaleko hlavního města 

Prahy. Kvůli zachování anonymity nejsou sděleny bližší informace o poloze a přesné 

rozloze celého objektu. Celý objekt je rozdělen do pěti hlavních částí: administrativní 

budova, příjem a výdej nového zboží určeného k obchodování, skladování nového 

zboží a zásob, oddělení RMA a expedice. Projekt zefektivnění procesů se týká 

výhradně oddělení RMA, které má na starosti vyřizování reklamací, vrácení zboží, 

likvidaci zboží, identifikaci závad na zboží, odpisování použitého (vráceného) zboží, 

skladování reklamovaného zboží a následná expedice. V oddělení RMA se tedy nikdy 

neoperuje se zcela novým zbožím určenému k prodeji. Během projektu byly 

provedené detailní analýzy vybraných pracovišť RMA oddělení, u kterých byl na 

základě poskytnutých dat a rozhovorů s manažery vyměřen největší potenciál na 

možné návrhy k zefektivnění procesů, jež povedou k finančním i časovým úsporám. 

6.1 Příjem a třídění RMA 

První místo, kam směřuje zboží, které bylo dovezeno přepravci, je na pracoviště 

příjmu a třídění RMA. Paleta se zbožím je převezena pracovníkem příjmu a třídění 

RMA na své pracoviště. Pomocí čtečkové aplikace je identifikována paleta a zavedena 

do interního systému. Poté je rozbalena paleta a jsou vyjmuty jednotlivé položky 

zboží uložené na paletě. Následují administrativní úkony a zpracování dokumentace, 

které tvoří výraznou část pracovní náplně pracoviště. Na základě průvodní 

dokumentace přiložené na zboží, je provedeno sortování zboží dle uvedené závady. 

Zboží je roztříděno do příslušných policových regálů, odkud je zboží převzato 

referenty reklamací z úseku vyřizování reklamací. 

6.2 Vyřizování reklamací 

Roztříděné zboží z příjmu a třídění RMA, si pracovník reklamačního oddělení 

převezme z vyhrazených policových regálů a provádí administrativní úkony na 

počítači, převážně se jedná o práci v programu SAP a provádění transakcí. Kromě 

administrativních úkonů probíhá i základní fyzická inspekce zboží, zda nedošlo 

k záměně zboží, či zda je reklamaci možno vůbec přijmout. Na základě 
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identifikovaného problému, je zboží buď převezeno do příslušných regálů, odkud 

zboží převezmou pracovníci balení, nebo je zboží předáno ke kodifikaci. 

6.2.1 Vratky – odstoupení do 14 dní 

Podmnožina úseku vyřizování reklamací. Administrativní proces, kde pracovníci 

vyřizují vrácení zboží. Zákazník má nárok na odstupné (ve formě „Money back“, tedy 

vrácení peněz, nebo výměna zboží „kus za kus“) za zakoupené, a následně vrácené 

zboží do 14 dní, a to i bez udání důvodu. Pokud je zboží vráceno ve lhůtě 14 dní od 

zakoupení, nelze zákazníkovu „reklamaci“ zamítnout. 

6.3 Balení 

Identifikované, rozbalené a fyzicky zkontrolované zboží, které je zpracováno 

reklamačními referenty, je umístěno do příslušných regálů. Pracovníci balicího 

oddělení poté převezmou zboží z těchto regály na svoje pracoviště do balicí zóny, 

kde je vytvořena manipulační jednotka. Manipulační jednotkou může být samostatný 

balík, ale i více položek uložených do jedné krabice, které je převezena na konkrétní 

pobočku. Manipulační jednotka může a nemusí být tvořena více položkami, ale vždy 

musí být přepravena do stejné cílové destinace (pobočky). Na jedné paletě lze mít 

více cílových destinací, přepravci si roztřídí sami při převzetí palety, avšak vždy musí 

být na jedné paletě společná oblast. Oblasti jsou kategorizovány na pražská, 

mimopražská, Slovensko, ostatní zahraniční země. 

6.4 Kodifikace 

Interní proces, který řeší, co se dále bude dít s otevřeným, zakoupeným či vráceným 

zbožím na skladě (většinou použitým, vadným). Zboží není určeno konkrétnímu 

cílovému zákazníkovi a již prošlo reklamačním řízením. Úkolem pracovníků oddělení 

kodifikace je zhodnocení stavu výrobku (zboží), prověřit funkčnost či nefunkčnost 

zboží, odhalit poškození a případně odstranit závadu, pokud je to možné. Poté, co 

pracovník oddělení provede fyzickou inspekci, je zboží (výrobek) kategorizováno za 

pomoci tabulek v souboru MS Excel. Hodnotí se například vzhled, funkčnost a další 

parametry.  
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Na základě hodnocení je zboží roztříděno do čtyř kategorií: 

A (nejlepší stav, téměř nepoškozené, nepoužité) – lze opět vystavit na webové 

stránky obchodu k prodeji za výrazně nižší pořizovací cenu. 

B (tzv. druhojakostní zboží, s drobnými závadami, které byly odstraněny) – zboží 

vystaveno opět na webových stránkách obchodníka za výrazně nižší cenu. 

C + D (kritický stav) – zboží již není vystaveno na internetových stránkách 

obchodníka, zpravidla zasláno třetí straně (bazary/outlety), která opět může toto 

zboží prodat. 

Veškeré zboží, které není zařazeno do některé z uvedených kategorií, je určené k 

odpisu, či úplné likvidaci a putuje do oddělení odpisu. 

Složky oddělení kodifikace: 

 Zboží do zahraničí a ČR – střední velikost zboží 

 Zboží pouze pro ČR 

 Bílá elektronika, TV + velké zboží určené pouze pro ČR 

 II. jakost 

 Elektronika (mobily, PC, tablety, apod.) pro ČR i zahraničí 

 Drobné zboží 

6.4.1 Kodifikace – II. jakost 

Oddělení druhé jakosti je podmnožinou celého procesu či pracoviště kodifikace. 

Charakteristika procesu je totožná s předchozím popisem. Avšak samotný proces 

kodifikační složky druhá jakost obsahuje, mimo výše uvedené činnosti, z velké části 

administrativní činnosti. Oddělení druhé jakosti má za úkol především znovu stanovit 

cenu pro již použité zboží a označit zboží novými kodifikačními štítky. 

6.5 Odpisy 

Veškeré zboží, které prošlo kodifikačním procesem a nebylo zařazeno do kategorie A, 

B, C, D, je určeno k odpisu či likvidaci. V některých případech se jedná o zboží 

označeno referenty z reklamačního oddělení. Odpisové zboží je tříděno na elektro 

(bílé elektro a ostatní elektro) a ostatní zboží. Tyto dvě kategorie jsou poté určeny 

buď odkupu (třetí strana) nebo k finální likvidaci. Zboží připravované na odpis čeká ve 



 50 

skladu někdy i dlouhé měsíce, než se zpracuje a rozhodne, jaký bude následující 

postup s uskladněným zbožím. Periodicky se provádí interní audit odpisového zboží. 

Odpisová komise, v čele s finanční ředitelkou, si namátkově vybírá náhodné položky 

a přezkoumává důvody k odpisu, či správnost rozhodnutí o likvidaci (odpisu, odkupu). 

Rozhodnutí o odpisu je určováno subjektivně, neexistuje klíč (specifikace), které zboží 

odepsat a které naopak neodepisovat. Rozhodnutí je plně závislé na zaměstnanci 

odpisového pracoviště a jeho zkušenostech. Určitou slabinou v procesu je 

dokompletace zboží (vícekusové zboží – například klimatizace), kdy je nutné čekat na 

zbylé kusy, které se při transportu ztratily, nebo byly přepraveny na špatné místo. 

Pokud je více kusové zboží kompletní, posílá se zpět do kodifikačního řízení, pokud je 

nekompletní, zboží se likviduje. Zboží sice obsahuje kodifikační štítek s detailem 

produktu, ale neodhalí, zda se jedná o více kusovou zásilku, mnohdy se ani 

nedohledají zbylé kusy. 

6.6 Marketplace 

Administrativní proces zpracování dobropisů, vybraných vratek a zboží určeného ke 

kodifikaci, vyřizování požadavků od partnerů. Dále má na starosti zpracování zboží, 

objednávka svozu, zabalování zpracovaných položek a manipulace se zbožím. 

Marketplace je prostředníkem mezi dodavatelem a zákazníkem. Některé vybrané 

zakoupené zboží je zasláno od dodavatele přímo zákazníkovi, bez nutnosti zásahu 

internetového obchodníka, avšak zboží bylo pořízeno na webových stránkách 

internetového obchodníka. Pokud se zákazník, tyto konkrétní položky, rozhodne 

reklamovat, reklamaci vyřizují referenti pracoviště Marketplace, které zboží tzv. 

„vyvratkuje“, finančně se vyrovná se zákazníkem, a poté částku vymáhá od původního 

dodavatele. 
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7 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Prvním krokem bylo provedení analýzy současného stavu procesů oddělení RMA. 

Nejdříve proběhly osobní sezení a jednání s liniovými manažery a manažery 

oddělení. Na základě získaných poznatků z osobních rozhovorů byly zjištěny základní 

principy fungování oddělení RMA, procesní toky, způsoby skladování a expedice. 

Dalším krokem bylo pořízení snímků pracovního dne, které identifikovaly hlavní 

činnosti, podpůrné činnosti a různé muda činnosti, tedy druhy plýtvání v procesech, 

na základě kterých byly navrhnuty opatření vedoucí k zefektivnění procesů 

a k úsporám nejen finančního, ale i časového charakteru. 

Analýza byla zpracována za pomoci prostředků a metod uvedených v kapitole 8.1, 

vlastních zkušeností a poznatků získaných během zpracování daného projektu ve 

firmě. Výsledky analýz tvoří podklad pro zpracování projektové části diplomové 

práce. Zprvu byly stanoveny a určeny cíle, které byly předmětem pozorování analýz, 

avšak tyto původní cíle se s přibývajícími získanými daty a výsledky z analýz mírně 

modifikovaly a vychýlily od původních cílů. Projekt zefektivnění procesů oddělení 

RMA se tak transformoval na komplexní projekt vedoucí ke zlepšení současného 

stavu obecného fungování ve firmě. 

7.1 Prostředky a metody použité při analýze 

současného stavu 

 Teoretické znalosti – znalosti získané během studia a z odborné literatury 

využité k vypracování teoretické části diplomové práce; tvoří podklad pro 

vypracování analytické a projektové části diplomové práce. 

 Pozorování – cílevědomá a plánovitá činnost, pomáhající odhalit a pochopit 

podstatné souvislosti a principy v konkrétní organizaci, za pomoci 

subjektivního smyslového vnímání okolí. 

 Rozhovory – rozhovory s řadovými i vedoucími pracovníky pro lepší 

pochopení procesů, principů, úkolů a souvislostí na pracovišti. 

 Interní materiály společnosti – interní dokumentace společnosti a přístup 

k interním datům ve sdílených složkách, které posloužily k lepšímu pochopení 

fungování procesů. 
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 Odborné metody – analytické metody, snímek pracovního dne, mini audit 

pracoviště, spaghetti diagram, SWOT analýza. 

 Fotodokumentace 

 Technické prostředky – počítač, mobilní zařízení s fotoaparátem, mobilní 

aplikace Anyrecorder pro měření délky trvání činností. 

7.2 SWOT analýza 

Tato SWOT analýza hodnotí interní faktory, tedy silné a slabé stránky společnosti, 

a externí faktory, tedy příležitosti a hrozby, celé společnosti se zaměřením na 

oddělení RMA. Nejdříve byl sestaven seznam s faktory. Tento seznam byl předán 

projektovému manažerovi a vedoucímu pracovníkovi oddělení RMA, kteří jednotlivé 

faktory ohodnotili číslem 1 – 5 dle významnosti pro společnost (1 = nejvíce důležitý 

faktor; 5 = nejméně důležitý faktor). Poté bylo provedeno subjektivní ohodnocení 

zvolených faktorů autorem diplomové práce. Hodnotitelům byla přidělena váha 

významnosti, které odráží pracovní pozici a míru pravomocí provádět změny. 

Projektový manažer obdržel nejvyšší váhu významnosti (0,5), dále vedoucí pracovník 

oddělení RMA (0,4) a autorovi práce byla udělena nejnižší váha významnosti (0,1). 

7.2.1 Interní prostředí 

Silné stránky 

Tabulka 4 – SWOT analýza: silné stránky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky SWOT analýzy říkají, že nejsilnějšími stránkami jsou interní podpora vztahů 

se zákazníky a zkušení zaměstnanci. Společnost se snaží co nejvíce uspokojovat 

potřeby svých zákazníků, ale i zaměstnanců, neboť oba parametry jsou pro firmu 

klíčové. Dalšími významnými faktory jsou vztahy s dodavateli, vztahy mezi 

zaměstnanci nebo například image společnosti. Tyto faktory výrazně ovlivňují 

pracovní prostředí a morálku zaměstnanců. Neméně důležitými faktory jsou široké 

portfolio kvalitního zboží a otevřenost vedení ke změnám. 

Slabé stránky 

Tabulka 5 – SWOT analýza: slabé stránky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvýznamnější slabou stránkou jsou nedostatečné skladovací prostory. 

Nedostatečné skladovací prostory představují pro společnost obrovský problém, 

se kterým se organizace snaží aktivně vypořádat. Tento identifikovaný problém je 

blíže popsán v následujících kapitolách diplomové práce a jsou představeny návrhy 

na zvýšení kapacity skladovacích prostor. Dalšími významnými faktory jsou zastaralé 

metody a pracovní postupy a komunikace mezi zaměstnanci a vedením. Společnost 

využívá moderní obchodní model a snaží se držet krok s konkurencí a tedy i neustále 

inovovat, avšak během analýz pracovního dne bylo zjištěno, že velké množství 

hlavních i podpůrných činností v oddělení RMA jsou zastaralé. Podrobnému popisu 

identifikovaných zastaralých postupů se věnují kapitoly popisující pracovní snímky 

dne. Společnost by měla mimo jiné věnovat pozornost komunikaci mezi zaměstnanci 

a vedením a lépe tak zaměstnance začlenit do dění podniku, lépe komunikovat 

chystané změny, motivovat zaměstnance k průběžnému vytváření návrhů změn 

vedoucí ke zlepšení. SWOT analýza říká, že méně významnými faktory jsou například 

jazykové dovednosti zaměstnanců a počítačová gramotnost, avšak během analýzy 
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pracovního snímku dne bylo zjištěno, že jsou tyto faktory relativně významné 

a nezbytné k vykonávání denních činností. Jazyková bariéra má dopad na komunikaci 

a adaptaci zaměstnanců na chystané změny. Nejméně významným faktorem, ze 

všech uvedených, bylo identifikováno zaměstnávání agenturních pracovníků, kteří 

často nemluví úředním jazykem a nejsou ani přehnaně loajální ke značce, tudíž mají 

odlišný přístup než oddaní zaměstnanci. Tuto situaci umocňuje fakt, že agenturní 

zaměstnanci ve firmě nezůstávají dlouhodobě a zvyšují tak fluktuaci zaměstnanců, 

což vede k neustálému proškolování nových zaměstnanců. 

7.2.2 Externí prostředí 

Příležitosti 

Tabulka 6 – SWOT analýza: příležitosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší příležitostí oddělení RMA ve společnosti, je stavba nových či rozšíření 

stávajících skladovacích prostor a jejich maximalizace vytížení kapacit. Dalším 

významným faktorem je zavedení nových technologií, to se týká především 

automatizace a digitalizace procesů v oddělení RMA. Například nákup balícího stroje, 

který může výrazně navýšit produktivitu. Bližší specifikace je popsána v kapitole 

věnující se analýze pracovních snímků dne a poté samotným návrhům vedoucím k 

zefektivnění procesů. Ostatní identifikované faktory jsou obecné příležitosti vedoucí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a povědomí o společnosti. 
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Hrozby 

Tabulka 7 – SWOT analýza: hrozby 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi nejvýznamnější hrozby, kterým společnost čelí, se řadí fluktuace zaměstnanců, 

která výrazným způsobem ovlivňuje hladký průběh podnikatelské činnosti. Neustálé 

školení nových zaměstnanců a hledání nových uchazečů nepřispívá k rozvoji 

společnosti, ale spíše zbrzďuje celý proces růstu společnosti. Dalšími hrozbami, které 

přicházejí z externího prostředí a byly vyhodnoceny jako nejpodstatnější, jsou: 

zvýšení počtu reklamovaného zboží, vstup nových konkurentů, růst inflace a vývoj 

měnového kurzu. 

7.3 Analýza skladovacích prostor oddělení RMA 

Analýza skladovacích prostor má za úkol analyzovat organizaci práce na pracovišti, 

jakými manipulačními prostředky pracovníci při práci disponují, dále analyzuje 

například pořádek na pracovišti a vizualizaci pracovišť. 

Na pracovišti oddělení RMA je několik různých pracovních pozic: 

 Vedoucí pracovníci, „předáci“ (zodpovídají za všechna pracoviště); 

 Pracovníci příjmu RMA; 

 Referenti reklamací; 

 Baliči; 

 Kodifikátoři; 

 Pracovníci odpisového oddělení; 

 Referenti pracoviště Marketplace; 
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 Skladníci; 

 Manipulanti; 

 Uklízecí četa. 

Z rozhovorů s vedoucími pracovníky, vlastního pozorování procesů během směny, 

a měření snímků pracovního dne, bylo odhaleno, jakým způsobem jsou skladovány 

palety s reklamovaným zbožím v oddělení RMA. Skladovací prostory se nachází ve 

stejné hale, jako samotné oddělení RMA. 

Systém skladování zboží, které prošlo reklamačním řízení, je neuspořádaný. Ve skladě 

neexistuje žádný systém řádného značení a zaměstnanci ukládají palety většinou na 

základě vlastní intuice. Objem skladovaného reklamovaného zboží (zásob) je výrazně 

vyšší, než objem vyexpedovaných položek. Každý den tento objem přijatého zboží 

roste, což má za následek přetížení paletových regálových systémů a potřebu 

ukládat přijaté, zpracované, reklamované zboží na veškerá volná místa i na podlaze. 

Některé zpracované položky přijaté k reklamaci opustí sklad ještě v ten samý den, 

v kterém byly přijaty, některé zůstávají ve skladu déle než 2 měsíce. Společnost se 

snaží dodržovat systém FIFO, avšak v mnoha případech neexistuje pevný systém 

vyskladňování. V zájmu maximalizace využití kapacit skladovacích prostor však 

dochází k chaotickému, neorganizovanému ukládání palet do všech možných 

volných prostor, čímž se snižuje přehlednost, transparentnost celého skladu 

a zmenšují se i prostory pro manipulační a přepravní techniky. 

Aktuální stav zásob 

V rámci zpracování projektu, byl proveden průzkum aktuálního stavu zásob, 

respektive přepočet aktuálního počtu palet se zbožím, ve skladových prostorech RMA 

oddělení. Přepočteny byly pouze palety, počet položek na paletách byl pro šetření 

nepodstatný. Analýza stavu zásob byla provedena následovně: nejdříve bylo graficky 

vyobrazeno, kde se zásoby nacházejí ve skladovacích prostorech oddělení RMA, jak 

demonstruje obrázek 9, a poté byl proveden manuální propočet veškerých 

uskladněných palet se zbožím.  
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Obrázek 9 – Grafické znázornění aktuálního stavu zásob 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8 – Aktuální stav skladovaných palet se zbožím 

 
Počet paletových míst 

Sklad oddělení RMA 678 

Paletový regálový systém 211 

Celkem 889 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.3.1 Manipulační a přepravní technika 

Pracovníci oddělení RMA využívají k manipulaci zboží ruční paletové vozíky s nosností 

až od dvou tun, plošinové a policové přepravní vozíky s nosností do 300 kg. Skladníci 

a manipulanti mají k dispozici, mimo uvedené techniky, motorové a elektrické 

vysokozdvižné vozíky, kterými přepravují palety se zbožím mezi pracovišti a kterými 

vyskladňují a naskladňují zboží v paletových regálových systémech. Manipulační 

technika prochází pravidelnou kontrolou, kterou provádí servisní technici. 
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7.3.2 Mini audit pořádku a čistoty na pracovišti 

Tabulka 9 zobrazuje hodnocení pořádku a čistoty oddělení RMA. Výsledky vycházejí 

z pozorování a jsou subjektivně ohodnoceny. 

Tabulka 9 – Mini audit pořádku a čistoty na pracovišti 

Mini audit stavu pořádku a čistoty RMA oddělení 

Přehledná a uspořádaná organizace pracoviště. Částečně 

Pracoviště je čisté. Částečně 

Logistické trasy jsou prázdné a průjezdné. Ano 

Jsou zavedené standardy 5S. Ne 

Pracovní nářadí, pomůcky, nástroje jsou vždy na vyhraněném místě. Částečně 

Na pracovišti se nevyskytují nepotřebné věci. Ano 

Celkový počet bodů 7 

Procento 70% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bodování mini auditu pořádku a čistoty: 

 odpověď „Ano“ = 2 body; 

 odpověď „Částečně“ = 1 bod; 

 odpověď „Ne“ = 0 bodů. 

Výsledky revize pořádku a čistoty na pracovišti nejsou příznivé. Většina sledovaných 

faktorů spíše splnila požadavky jen částečně. Každý den na pracovišti probíhá 

povrchní úklid uklízecí četou. Zpravidla jsou likvidovány odpadky z odpadkových 

košů a je vytřena/zametena podlaha. Regály a police se zbožím ale zůstávají 

neotřené a jsou z velké části zaprášené. Pracoviště není zcela přehledné, což je 

způsobeno převážně nedostačujícími skladovacími prostory, a neorganizovaným 

umisťováním palet se zbožím na dostupná volná místa. Například paletové vozíky 

jsou dostupné pro každého zaměstnance, ale nejsou stanovena pravidla na umístění 

paletových vozíků, často se tak nachází různě (volně) po pracovištích u posledního 

uživatele. Na pracovišti se nevyskytují nepotřebné věci a logistické cesty jsou 

zpravidla prázdné a průjezdné. Doporučuji na pracoviště zavést standardy 5S, které 

se zabývají čistotou, pořádkem, optimálním uspořádáním prostoru a manipulačních 

prostředků. 
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7.3.3 Mini audit vizualizace na pracovišti 

Tabulka 10 zobrazuje hodnocení vizualizace RMA oddělení a komunikace informací 

a změn pracovníkům. 

Tabulka 10 – Mini audit vizualizace na pracovišti 

Mini audit stavu vizualizace v oddělení RMA 

Jednotlivé položky zboží jsou řádně označeny. Ano 

Zboží je skladováno na jasně definovaných místech. Částečně 

Požadované zboží lze snadno vyhledat. Ne 

Na pracovišti je informační tabule s ukazateli výkonu a produktivity práce. Ne 

Změny a novinky jsou jasně a přehledně prezentovány na informační tabuli. Částečně 

Každá paleta se zbožím je řádně označena. Částečně 

Celkový počet bodů 5 

Procento 50% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bodování mini auditu vizualizace na pracovišti: 

 odpověď „Ano“ = 2 body; 

 odpověď „Částečně“ = 1 bod; 

 odpověď „Ne“ = 0 bodů; 

Výsledky revize vizualizace na pracovišti dopadly hůře než revize čistoty a pořádku 

na pracovišti. Současný stav vizualizace má velké množství nedostatků, avšak mnohé 

z nich mohou být částečně či zcela eliminovány. Jednotlivé položky na paletách 

a v policích jsou řádně označeny kodifikačními štítky, ale systém skladování těchto 

položek již není zcela definován či organizován. Kodifikační štítek obsahuje data o 

konkrétním zboží, ale neukazuje jeho aktuální polohu ve skladovacích prostorech a je 

proto obtížné jej vyhledat. Některé palety jsou označeny paletovými štítky, například 

v oddělení odpisů, ale například u v oddělení kodifikací nejsou palety označeny 

elektronickým paletovým štítkem, ale pouze interním kódem, který není 

v elektronické podobě. Ačkoliv mají například referenti reklamací a kodifikátoři 

nastavené normy zpracovaných položek, na pracovišti nejsou vystaveny ukazatelé 

výkonu a produktivity práce, zaměstnanci nejsou odměňováni za překročení norem 

a pracovníci tak nejsou dostatečně motivováni. 
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7.4 Analýza pracovních činností 

Následující podkapitoly se zabývají podrobněji analýzou jednotlivých pracovišť, které 

tvoří oddělení RMA. Nejdříve proběhl rozhovor s vedoucími pracovníky, kteří vysvětlili 

fungování a základní principy práce na jednotlivých pracovištích. Poté byl vybrán 

vždy jeden pracovník reprezentující konkrétní pracoviště, který poskytoval bližší 

informace, zodpovídal na otázky a byl monitorován během své pracovní náplně. 

Jednotlivá pracoviště byla analyzována za pomoci metody snímkování pracovního 

dne, pozorování a rozhovorů se zaměstnanci. Snímky pracovního dne byly měřeny 

pomocí mobilní aplikace Any Recorder a výsledky měření jsou graficky vyobrazeny 

v programu MS Excel. 

7.4.1 Analýza pracoviště – balení 

Popis pracovního cyklu pracoviště 

1. Identifikace reklamace. 

 Zákaznická reklamace 

 Příjem ze servisu 

 Vratky 

2. Referent příslušný balík zpracuje. 

3. Kontrola v servisní tabulce (PC). 

4. Identifikace přepravce v systému SAP. 

5. Identifikace cílové destinace zboží. 

6. Uložení zboží do příslušné přepravky na pracovišti. 

7. Pracovníci balení přebírají zboží z přepravek k finálnímu zabalení. 

8. Manuální vyplnění evidenčního listu (datum svozu, číslo reklamace, počet kusů). 

10. Přesunutí zboží (balíků) do balící zóny. 

11. Baliči vytvoří manipulační jednotku (MJ) a zabalí. 

 Manipulační jednotkou může být samostatný balík, ale i více položek 

uložených do jedné krabice, které je převezena na konkrétní pobočku. 

 Manipulační jednotka může a nemusí být tvořena více položkami, ale vždy 

musí být přepravena do stejné cílové destinace (pobočky). 
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 Na jedné paletě lze mít více cílových destinací, přepravci si roztřídí sami při 

převzetí palety, avšak vždy musí být na jedné paletě společná oblast. Oblasti 

jsou kategorizovány na pražská, mimopražská, Slovensko, ostatní zahraniční 

země. 

12. Skenování čtečkou – transfer dat do systému (automaticky). 

13. Uložení MJ na paletu. 

14. Obalení palety průhlednou fólií (z důvodu držení stability balíků na paletě). 

15. Přistavení palety do vyhrazené zóny. 

7.4.1.1 Snímek pracovního dne 

V rámci pracoviště balení byl v průběhu trvání projektu proveden snímek pracovního 

dne náhodně vybraného jednoho pracovníka balení. Pracovní jednotku pracoviště 

balení tvoří 3 pracovníci. Pracovník byl pozorován v časovém rozmezí od 09.00 hod. 

do 17.00 hod. 

Následující graf (Graf 1) zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých činností 

prováděné pracovníkem balení. 

Graf 1 – Balení: procentuální rozložení činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Činnost zabalování a páskování krabic tvoří 30 % (přibližně 2h 24 minut) 

spotřebovaného času snímkovaného pracovníka. To je příznivá hodnota, neboť tato 

činnost je stěžejní pro úsek balení a nelze ji označit za druh plýtvání, přestože je to 

činnosti nepřidávající hodnotu. Ruční manipulace tvoří přibližně 13 % (tedy přibližně 

62 minut) spotřebovaného času, avšak úplně eliminovat tuto činnost na tomto 

pracovišti také nelze. 
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Činnost ručního vyplňování dokumentace a označování zboží tvoří necelých 11 % 

(přibližně 52 minut) pracovního fondu. Tuto činnost lze nahradit automatizací 

procesů, transformací manuálního přepisu do elektronické podoby a jednotlivé 

položky (palety) skenovat za pomoci čtečky.  

Balení palet představuje přibližně 8 % (39 minut) pracovní doby. Palety jsou baleny 

ručně pomocí průhledné strečové fólie. Paletu občas zbytečně balí dva až tři 

pracovníci, kteří si navzájem pomáhají, aby položky z palety nepadaly na podlahu, 

dochází tak k časovému plýtvání a snižování produktivity. Paleta je poté připravena 

k transportu. Ruční balení palet lze nahradit nákupem automatizovaného balícího 

ovíjecího stroje. 

V tabulce 11 je uvedeno vyčíslení nákladů za měsíc a za rok, které je spojeno s ručním 

vyplňováním dokumentace a manuálním balením palet. Manuální zpracování 

dokumentace a balení palet jsou nežádoucí činnosti, mající významný vliv na 

spotřebu času, a je nutno je eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Superhrubá 

mzda (agenturního) pracovníka balení činí přibližně 148 Kč za hodinu. 

Tabulka 11 – Kalkulace zbytečných činností v úseku balení 

Činnost 

Podíl na 

pracovní 

době 

Čas za směnu 

Náklady za 

měsíc / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

3 pracovníci 

Zpracování 

dokumentace 
10,87 % 52min 2 694 Kč 32 328 Kč 96 984 Kč 

Balení palet 8,10 % 39min 2 020 Kč 24 240 Kč 72 720 Kč 

Celkem 18,97 % 1h 31min 4 714 Kč 56 568 Kč 169 704 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 2 zobrazuje činnosti rozdělené do tří skupin: činnosti přidávající hodnotu (VA), 

činnosti nutné, ale nepřidávající hodnotu (NVA), které lze zlepšovat, a plýtvání 

(MUDA), které je nutno eliminovat. Na pracovišti balení nebyly identifikovány činnosti 

přidávající hodnotu zákazníkovi. Činnosti nepřidávající hodnotu tvoří téměř 73 % 

z celkového pracovního fondu a některé z těchto činností lze neustále zefektivňovat. 

Plýtvání tvoří přibližně 27 % a je žádoucí tyto činnosti eliminovat nebo alespoň 

minimalizovat. Významnou položkou plýtvání je již zmíněné manuální zpracování 

dokumentace, významnou položkou činností nepřidávající hodnotu, které lze 

zefektivnit, je ruční balení palet. Návrh na zefektivnění této činnosti je podrobně 

rozepsán v poslední kapitole. 
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Graf 2 – Balení: poměry jednotlivých typů činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

7.4.1.2 Identifikace plýtvání a postřehy z analýzy 

V rámci snímkování pracovníků balení a celkového pozorování na pracovišti balení 

byly z pohledu analýzy, a dalšího postupu projektu, identifikovány následující 

nedostatky, komplikace a plýtvání (MUDA) v základních pracovních procesech: 

Ruční balení palet 

 Časté ohýbání pracovníka, práce na zemi. 

 Zboží na paletě není pod úplnou kontrolou, často zboží balancuje a při 

manipulaci může zboží spadnout na zem a způsobit finanční ztráty. 

Druh plýtvání: špatné zpracování, defekty. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: nákup ovíjecího balícího stroje. Vyžaduje relativně 

vysokou investici. Důkladná informovanost a důsledné dodržování norem správného 

balení palet. 
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Obrázek 10 – Manuální balení palet 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázku 10 je vyobrazena zabalená paleta připravena ke spedici. Takto zabalená 

paleta nemůže pokračovat dále v procesu a později bude muset být rozdělena na 

dvě menší, to způsobí nutnost vykonat nadbytečnou činnost. 

Kontrola zboží připraveného k odeslání 

 Pracovník kontroluje regály s připravenými (a označenými) přepravkami, kam 

se připravuje zboží, které má být zabaleno a odesláno do konkrétního servisu 

v určité destinaci. Kontroluje, zda do přepravek nebylo přidáno nové zboží, 

které je připraveno k přepravě. Chybí systém v kontrole přepravek. Pracovník 

namátkově kontroluje přepravky. Často bývají přepravky prázdné a pracovník 

balení tak vykonává zbytečnou činnost. 

Druh plýtvání: nadbytečná manipulace (chůze) 

Návrh řešení eliminace plýtvání: důmyslným řešením je automatizovaná technologie 

v digitální podobě, která v momentě, kdy je vložena nová položka zboží do přepravky, 

informuje pracovníka například světelným signálem umístěným nad regály s 

přepravkami. Toto řešení je však relativně nákladné. Nízkonákladové řešení spočívá 

ve stanovení kontroly přepravek v pravidelných časových intervalech. 
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Manipulace těžkého zboží 

 Fyzicky náročná, manuální manipulace velkého zboží, například lednice, 

televize, atp., prováděna pouze jedním pracovníkem, což může způsobit 

zdravotní potíže pracovníka a v případě nevhodné manipulace i poškození 

zboží, které vede k finanční ztrátě podnikatele. 

Druh plýtvání: nadbytečná a fyzicky náročná manipulace, defekty. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: spolupráce více pracovníků. 

Výplňový materiál 

 Nutnost dovážet z různých míst na pracovišti. Není jasně definováno, odkud 

má pracovník výplňový materiál čerpat. Během pozorovaní, pracovník chodil 

pro výplňový materiál na tří různá stanoviště. 

Druh plýtvání: nadbytečná manipulace, chůze, čekání. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: určit a vyhranit plochu pro výplňové materiály v 

blízkosti pracoviště balení. 

Manipulace s plně naloženou paletou 

 Nejasné instrukce ohledně uložení palet připravených na odvoz. 

 Časté přemisťování palety na svém pracovišti a to někdy i do vzdálenosti 5 

metrů. 

Druh plýtvání: špatné zpracování, nadbytečná manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: změna layoutu, optimalizace pracovního místa, 

dostatečná informovanost. 

Pracovní jednotku tvoří 3 pracovníci 

 Během pozorování bylo zjištěno, že během klidného provozu relativně často 

nastává situace, kdy jeden pracovník vykonává činnost mající přidanou 

hodnotu, a dva pracovníci jsou v nečinnosti a jen pozorují. Často nastala 

situace i opačná, kdy tři pracovníci pracovali na jedné činnosti. 

Druh plýtvání: čekání, špatné zpracování. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: jasně definovat pracovní činnosti, průběžně 

zaměstnávat nevyužité pracovníky jinými činnostmi, například pomoc s balením na 

pracovišti Marketplace.  
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Zpracování dokumentace 

 Manuální (ruční) přepis dlouhých kódů, značících produkt, do tištěné 

dokumentace, způsobuje nadměrně dlouho strávený čas papírováním 

pracovníkem, který má na starosti balení. Vzhledem ke skutečnosti, že se 

jedná o ruční zápis/přepis, objevuje se vysoká nečitelnost, doba trvání 

přepisování je vysoká, a možné chyby v přepise mají negativní dopady, 

finančního i nefinančního charakteru, na podnikání. 

Druh plýtvání: defekty (chybovost, nečitelnost), špatné zpracování, nadbytečná 

manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: vyčlenění jednoho pracovníka z pracovní jednotky, 

který bude mít na starosti dokumentaci. K eliminaci chybovosti a k výrazné úspoře 

času přispěje transformace tištěné dokumentace do elektronické podoby. 

Alternativou je zavedení čárových kódů a skenování čtečkou. 

Obrázek 11 – Manuální zpracování dokumentace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prach, nečistota 

 Během pozorování bylo zjištěno, že na pracovišti a na zboží jsou relativně 

husté vrstvy prachu, které ale ve finále může negativně zapůsobit na 

budoucího zákazníka. Špinavé pracovní prostředí navíc může způsobit 

zhoršení pracovního nasazení zaměstnanců a v neposlední řadě zdravotní 

potíže. 

Druh plýtvání: defekty, špatné zpracování. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: důkladný úklid v pravidelných intervalech.  
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Jazyková bariéra 

 Pracoviště balení obsluhují agenturní zaměstnanci. Agenturní zaměstnanci 

pocházejí původem zpravidla z jiné země, převážně z východních zemí, 

a často nemluví, ani nerozumí, v českém jazyce, ani v anglickém. 

Druh plýtvání: špatné zpracování. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: zvýhodněné jazykové rychlokurzy, lekce českého 

nebo anglického jazyka pro zaměstnance zdarma, například v rámci 

zaměstnaneckých výhod. 

7.4.2 Analýza pracoviště – kodifikace 

V rámci analýzy pracoviště kodifikace byla provedena hlubší analýza útvaru mající na 

starost zboží střední velikosti určeného do zahraničí a ČR. 

Popis pracovního cyklu pracoviště: 

1. Přistavení palety z vyhrazeného místa ve skladu určené ke kodifikaci. 

2. Vyjmutí krabice se zbožím z palety. 

3. Otevření krabice a vyjmutí zboží. 

4. Dle ID produktu (štítek s QR kódem, ID na průvodce = dokument „Potvrzení o 

přijetí odstoupení od smlouvy“) pracovník na webových stránkách obchodníka 

dohledá detail produktu, aby nedošlo k tzv. záměně zboží. 

5. Dle informací na průvodce probíhá fyzická inspekce prováděná pracovníkem. 

6. Identifikace závady (nalezení x nenalezení závady) 

 Pokud je nalezena závada na zboží, nutné zkontrolovat prodejní cenu zboží na 

webových stránkách. Veškeré zboží mající prodejní cenu nižší než 500 Kč, je 

rovnou určeno k odpisům, neboť náklady na opravu, servis, transport, atp., jsou 

vyšší než prodejní cena uvedená na webových stránkách u nového zboží. 

 Zboží určené k odpisu je přistaveno na odpisovou paletu, která je přepravena 

do stanoviště odpisů, kde se určuje, zda je zboží opravdu určeno k odpisu či 

nikoli. 

 Pokud je prodejní cena vyšší než stanovený limit, je nutné vyhledat reklamační 

podmínky (seznam k nalezení v počítači pracovníka), závada se zapíše do 
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systému SAP a ověřuje se, zda reklamaci vyřizuje Internetový obchodník nebo 

Partner (třetí strana). 

7. Zabalení zboží se uloží zpět do krabice. 

8. Zápis do kodifikačního listu. 

a. Naskenování kódu – 12 číslic 

b. Ruční zápis identifikované závady do tabulky v MS Excel 

c. Ruční přepis identifikované závady na papírovou lepenku a nalepení na 

krabici 

d. Skenování kategorie -> proces kodifikace 

9. Přistavení zboží na příslušnou (označenou) paletu. 

 Každá paleta má sice unikátní číslo, ale označení palety je ve formě ručně 

napsaného textu na papíře. 

10. Konec kodifikačního procesu. 

7.4.2.1 Snímek pracovního dne 

V rámci pracoviště kodifikace, ve složce střední velikost zboží do ČR a zahraničí, byl 

v průběhu trvání projektu proveden snímek pracovního dne vybraného pracovníka. 

Pracovník byl pozorován v časovém rozmezí 9.30 hod. až 17.00 hod. 

Následující graf (Graf 3) zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých činností 

prováděné pracovníkem kodifikace. 

Graf 3 – Kodifikace: procentuální rozložení činností 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Fyzická kontrola tvoří téměř 34 % (přibližně 2h 42 min) spotřebovaného času během 

pracovní doby. Fyzická kontrola je činnost přidávající hodnotu (VA), je tedy žádoucí, 

aby podíl na celkovém pracovním fondu, byl co nejvyšší. Naopak nežádoucí je čas 

spotřebovaný rozbalováním a zabalováním zboží. Celkový čas strávený těmito 

činnostmi, v kategorii NVA, tvoří přibližně 27 % (tedy přibližně 2h 10min) celkového 

časového fondu. Významnými činnostmi, které lze označit za plýtvání, jsou 

ohodnocení stavu zboží a ruční zápis závady zboží na lepicí pásku. Tato činnost tvoří 

přibližně 9 % (zhruba 43 minut) z celkového disponibilního časového fondu 

pracovníka. Pokud by se eliminovaly NVA a MUDA činnosti, lze efektivně navýšit 

produktivitu, tedy počet zpracovaného zboží.  

Tabulka 12 uvádí vyčíslení za měsíc a za rok, které je spojeno s ručním přepisem 

identifikované závady na zboží na lepicí pásky, a nutným rozbalováním 

a zabalováním zboží. Uvedené činnosti jsou nežádoucí a významně se podílejí na 

neefektivním využití časového fondu pracovníka, je nutné je eliminovat nebo alespoň 

snižovat na minimum. Superhrubá mzda pracovníka kodifikace činí přibližně 215 Kč 

za hodinu. 

Tabulka 12 – Kalkulace zbytečných činností v úseku kodifikace 

Činnost 

Podíl na 

pracovní 

době 

Čas za 

směnu 

Náklady za 

měsíc / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

15 pracovníků 

Ruční přepis 

závady zboží 
9 % 43min 3 235 Kč 38 820 Kč 582 300 Kč 

Rozbalování / 

zabalování 
27 % 2h 10min 9 783 Kč 117 396 Kč 1 760 940 Kč 

Celkem 36 % 2h 53min 13 018 Kč 156 216 Kč 2 343 240 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Paretova analýza na grafu 4 zobrazuje, na které procesy zaměřit úsilí a zlepšovat je. 

Jedná se o činnosti zabalování, rozbalování, hledání informací o zboží na webových 

stránkách, ale i ruční manipulace a především ruční zápis závady zboží na lepicí 

pásku. 

Graf 4 – Kodifikace: Pareto analýza NVA a MUDA činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy pracoviště bylo zjištěno, že průměrné úplné zpracování jedné položky trvá 

přibližně 13 – 15 minut. Za současného stavu zpracoval pozorovaný pracovník 

přibližně 31 položek za pracovní dobu. Využitím vhodné čtečkové aplikace, a za 

předpokladu častého opakování typů závad, lze závady jasně klasifikovat, čímž se 

ušetří čas strávený zápisem stavu zboží a dojde k navýšení počtu zpracovaných 

položek. Z původních 31 zpracovaných položek byl vypočten potenciál na 40 položek. 

Graf 5 zobrazuje činnosti rozdělené do tří skupin: činnosti přidávající hodnotu (VA), 

činnosti nutné, ale nepřidávající hodnotu (NVA), které lze zefektivňovat, a plýtvání 

(činnosti MUDA), které je nutné eliminovat. Téměř 39 % činností, vykonávaných 

během pracovní směny, mají přidanou hodnotu. Činnosti nepřidávající hodnotu tvoří 

přibližně 54 % z celkového pracovního fondu. Tyto činnosti nelze zcela vyřadit ze 

zaběhlého procesu, ale některé z těchto činností lze stále zefektivňovat. Plýtvání tvoří 

přibližně zbylých 7 %, přičemž největší podíl tvoří ruční zápis závady na lepicí pásku. 

Návrh na zefektivnění této činnosti je podrobně rozepsán v poslední kapitole. 
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Graf 5 – Kodifikace: poměry jednotlivých typů činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

7.4.2.2 Identifikace plýtvání a postřehy z analýzy 

V rámci snímkování pracovníka kodifikace, a celkového pozorování na pracovišti 

kodifikace, byly z pohledu analýzy, a dalšího postupu projektu, identifikovány 

následující nedostatky, komplikace a plýtvání (MUDA) v základních pracovních 

procesech: 

Ruční popis/zápis závad zboží 

 Každá identifikovaná závada je ručně zapsána do tabulky v MS Excel, ale poté 

je navíc zapsána ručně na papírovou lepicí pásku na krabici se zbožím. Přepis 

závady způsobuje zdržování pracovníka od jeho původního popisu práce, 

navíc čitelnost popsané závady závisí na schopnosti a technice psaní 

pracovníka. Dalším problémem je odlepování lepicích pásek z krabic se 

zbožím, pásky na krabicích v prašném prostředí nedrží. 

Druh plýtvání: špatné zpracování, čekání. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: zrušení ručního přepisu identifikované závady. Zápis 

do MS Excel, a poté tisk na lepicí pásku, nebo přepis do čárového kódu, který bude 

obsahovat detail identifikované závady. 
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Obrázek 12 – Ruční zápis závad na lepicí pásku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Umístění a kvalita kabelů (zdroj elektřiny na testování závad) 

 Kabeláž a zásuvky jsou ve špatném stavu, to způsobuje vyhazování jističů, 

pojistek, což může způsobit mnohdy až 30 minutovou nečinnost (zastavení 

provozu) z důvodu opravy elektřiny v daném obvodu. Z pozorování bylo 

zjištěno, že pracovníci sdílejí jednu zásuvku nutnou k zapojení elektrických 

spotřebičů, což způsobuje zdržování pracovníka a celý proces fyzické 

inspekce zboží. 

Druh plýtvání: čekání, defekty. 

Návrh řešení: pořízení nových (kvalitních) kabelů a zásuvek pro lepší testování, 

pořízení nutné kabeláže pro každého pracovníka, zavedení zásuvek opatřených 

vlastním jističem. 

Manuální manipulace s těžkým zbožím 

 Pracovník často sám manipuluje s velkými (těžkými) položkami, např. ledničky, 

pračky, televizory a tak podobně, poté je sám balí do strečové fólie a umisťuje 

na paletu. 

Druh plýtvání: nadbytečná manipulace, čekání. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: nákup obslužného stroje, nebo vyhrazení pracovníka 

na činnost manipulace těžkého zboží. Ostatní spolupracovníci často nemají čas 

vypomáhat, a pokud se rozhodnou pomoci jinému pracovníkovi, klesá produktivita 

zpracovaných položek na jejich pracovišti. 

Bezpečnost práce 

 Častým jevem je zboží obsahující rozlité tekutiny (nejasný původ), či ostré 

předměty. Při fyzické inspekci zboží pracovníci často manipulují s ostrými 

předměty nebo například pracují s horkou párou, atp., a to bez nutných 
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ochranných pomůcek. Často pracovníci vykonávají práci na zemi při testování 

elektrických zařízení zapojených do zásuvek, umístěných pod stoly. 

Druh plýtvání: čekání, defekty, nadbytečná manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: Nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních mýdel, 

gelů, vlhčené ubrousky. 

7.4.3 Analýza pracoviště – kodifikace II. jakost 

V rámci analýzy pracoviště kodifikace byla provedena hlubší analýza útvaru 

zabývající se zbožím druhé jakosti. Zboží je nejdříve identifikováno v datovém 

oddělení, poté je přesunuto na back-office a následně přesunuto na paletu 

vyhraněnou pro druhou jakost, na závěr je zboží z palety druhé jakosti znovu 

nahodnocené. 

Popis pracovního cyklu pracoviště: 

1. Kodifikátoři roztřídí zboží na kategorie A, B, C, D. 

2. Vše, co je označeno kategorií B, je přistaveno na příslušné místo ve skladu. 

3. Na tomto místě zboží čeká, dokud nejsou zaslána data z back-office na síťový 

disk. 

4. Back-office vygeneruje ID pro druhou jakost. 

5. Denní komplet – zpracovává se pravidelně každé ráno. 

6. Přeúčtování v systému SAP 

7. Vytvoření reportu do osobní složky 

8. Tisk štítků přes webovou aplikaci SABRIUS 

9. Přemístění B palety do území pro II. jakost 

10. Všechny položky na paletě jsou přelepeny/označeny novými štítky. 

11. Staré štítky nutné odstranit. 

12. Čtečkou jsou naskenovány všechny položky na paletě. 

a. Čtečka odešle pokyn do systému, že jsou palety připraveny na odvoz 

13. Přesun palet do jiného pracoviště. 
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14. Report 

a. Kontingenční grafy/tabulky, aktualizace stavu/dat v MS Visual Basic 

7.4.3.1 Snímek pracovního dne 

Snímek pracovního dne byl pořízen i v úseku kodifikace – druhá jakost. V rámci 

analýzy pracoviště byl proveden snímek pracovního dne vybraného pracovníka. 

Pracovník byl pozorován v časovém rozmezí 8.30 hod. až 16.30 hod. 

Následující graf (Graf 6) zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých činností 

prováděné pracovníkem kodifikace – druhá jakost. 

Graf 6 – Kodifikace II. jakost: procentuální rozložení činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy pracovního dne bylo zjištěno, že administrativní úkony spojené s prací 

s daty v MS Excel tvoří přibližně 31 % (cca 2h 30 minut) celkového pracovního fondu. 

Tato administrativní činnost je sice nezbytná k zajištění provozu a k uchování 

potřebných dat, přesto je činnost identifikována jako plýtvání, a je nutné čas strávený 

touto činností minimalizovat. Nejvýznamnější položky, z kategorie NVA činností 

z hlediska spotřeby času, jsou opět administrativní úkony. Tvorba reportů v programu 

MS Excel činí téměř 13 % (přibližně 62 minut) celkové pracovní doby. Operace 

a transakce v programu SAP tvoří dalších 12 % (57 minut) celkového spotřebovaného 

času. Dalším zbytečným druhem plýtvání je činnost fyzického hledání konkrétní 

položky zboží na paletě. Hledání zboží na paletě trvá téměř 6 % (přibližně 26 minut) 

z celkové pracovní doby. Automatizací procesu se usnadní hledání požadovaných 

kusů zboží a navýší se produktivita, tedy počet zpracovaných položek. Naopak jediná 

identifikovaná činnost, přidávající hodnotu (VA), je lepení nových kodifikačních štítků 

na zboží, která tvoří pouze 2,5 % (přibližně 12 minut) celkového spotřebovaného 
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času. Analýza prokázala, že průměrný čas, potřebný na zpracování jedné položky 

zboží, činí přibližně 2 minuty.  

Tabulka 13 prezentuje kalkulaci nákladů na zaměstnance za měsíc a za rok, které jsou 

spojené s plněním administrativních úkonů a hledáním potřebného zboží na paletě. 

Uvedené činnosti jsou nežádoucí, a významně se podílejí na neefektivním využití 

časového fondu pracovníka, je vhodné je zcela eliminovat nebo alespoň snižovat. 

Superhrubá mzda pracovníka kodifikace druhé jakosti činí přibližně 215 Kč za hodinu. 

Tabulka 13 – Kalkulace zbytečných činností v úseku kodifikace – II. jakost 

Činnost 

Podíl na 

pracovní 

době 

Čas za 

směnu 

Náklady za 

měsíc / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

1 pracovník 

Náklady za 

rok / 

2 pracovníci 

Administrativ

ní činnosti 
56 % 4h 29min 20 242 Kč 242 904 Kč 485 808 Kč 

Hledání zboží 

na paletě 
6 % 26min 1 957 Kč 23 484 Kč 46 968 Kč 

Celkem 62 % 4h 55min 22 199 Kč 266 388 Kč 532 776 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Paretova analýza na grafu 7 analyzuje, na které procesy je nutné se zaměřit 

a zefektivňovat. Jedná se především o administrativní činnosti, ale i fyzické hledání 

zboží na paletě bez pomoci čtečky, či ruční manipulace se zbožím. 

Graf 7 – Kodifikace II: jakost: Pareto analýza NVA a MUDA činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 8 vyobrazuje činnosti rozdělené do tří skupin: činnosti přidávající hodnotu (VA), 

činnosti nepřidávající hodnotu (NVA), které lze zefektivňovat, a činnosti zbytečné 
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(činnosti MUDA), které je nutné eliminovat či snížit na minimum. Pouze 2,5 % činností, 

vykonávaných během pracovní směny, tvoří přidanou hodnotu. Činnosti nepřidávající 

hodnotu (NVA), tvoří bez mála 57 % z celkového pracovního fondu. Tyto činnosti nelze 

zcela vyřadit ze zaběhlého procesu, ale některé z těchto činností lze stále 

zefektivňovat. Plýtvání tvoří přibližně 40,5 %, přičemž největší podíl mají 

administrativní úkony, které jsou nezbytné, avšak postup zpracování dat je poněkud 

zastaralý. 

Graf 8 – Kodifikace II. jakost: poměry jednotlivých typů činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

7.4.3.2 Identifikace plýtvání a postřehy z analýzy 

V rámci snímkování pracovníka kodifikace ze složky druhé jakosti byly z pohledu 

analýzy, a dalšího postupu projektu, identifikovány následující nedostatky, 

komplikace a plýtvání (MUDA) v základních pracovních procesech: 

Tisk štítků 

 Možnost tisku pouze jednoho štítku, navíc je k dispozici pouze jedna tiskárna 

kodifikačních štítků a při větší zátěži pracoviště kodifikace dochází ke 

zbytečnému čekání pracovníků. Další slabinou je značné zdržování při výměně 

barevně odlišných kodifikačních štítků. Na pracovišti se používají dva barevné 

typy štítků (zelené a oranžové). 

 Neustálé přepínání mezi jednotlivými programy v počítači a používání 

klávesových zkratek. 
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Druhy plýtvání: čekání, špatné zpracování. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: hromadný tisk štítků. Nákup nové tiskárny pro tisk 

kodifikačních štítku, jednu tiskárnu vyhradit pro tisk zelených štítků, a druhou pouze 

pro tisk oranžových štítků. 

Hledání zboží na paletě a lepení kodifikačních štítků 

 Manuální lepení nových a odstraňování starých štítků, které má na starosti 

zkušený pracovník řešící systémové procesy. 

 Položka po položce se označuje manuálně čtečkou. Zboží je uloženo na paletu 

do připravených krabic. Pracovníci hledají konkrétní položky zboží na paletě, 

aby je mohli spárovat s konkrétními kodifikačními štítky. Jednotlivé kodifikační 

štítky na zboží se dohledávají pouze manuálně (očima). Malé písmo na štítcích 

způsobuje unavenost očí a neúmyslné záměny (chybovost). Na závěr se 

všechny položky s novými kodifikačními štítky skenují a je nutné opět všechny 

položky vyndat z úložných krabic a přeorganizovat na paletě. 

Druh plýtvání: nadbytečná manipulace, špatné zpracování, defekty. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: vyčlenění pracovníka na manuální polep, 

odstraňování štítků, přesun zboží a skenování štítků. Automatizací procesu se 

usnadní hledání konkrétních položek, zajistí se tak menší chybovost a unavenost očí. 

Umístit regál do prostoru, který by sloužil jako dočasné odkladiště označeného zboží, 

které se naskenuje a až poté se uloží na paletu. 

7.4.4 Analýza pracoviště – odpisy 

Další analýza pracoviště byla provedena v útvaru zabývajícím se odpisy. Veškeré 

zboží, které bylo kodifikátory vyhodnoceno jako nefunkční, neopravitelné či 

neprodejné, je přesunuto do odpisového oddělení, kde se stanoví závěrečný 

rozsudek o stavu zboží. Buď je zboží určeno k likvidaci, nebo k odprodeji třetí straně, 

případně lze vyhodnotit stav zboží za chybně zkodifikované a je znovu zasláno na 

kodifikační oddělení k přezkoumání stavu a způsobilosti zboží. 
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Popis pracovního cyklu pracoviště: 

1. Pracovník vytáhne zboží z namátkově vybrané palety, z které postupně odpisuje 

všechny položky, většinou platí systém řazení palet od nejstarších po 

nejnovější, ale není podmínkou. 

2. Skenování štítku – určení kategorie (elektro zboží odkupuje třetí strana). 

3. Rozbalení zboží z krabice, ochranného obalu. 

4. Fyzická kontrola zboží. 

5. Zápis stavu zboží do MS Excel. 

6. Kontrola přiložené dokumentace. 

7. Práce na PC a vyhledávání v systému SAP. 

8. Zápis informací o zboží do MS Excel. 

9. Zabalení zboží zpět do krabice či ochranného obalu. 

10. Přistavení na příslušnou paletu. 

7.4.4.1 Snímek pracovního dne 

V rámci analýzy pracoviště byl proveden snímek pracovního dne vybraného 

pracovníka odpisového úseku. Pracovník byl pozorován v časovém horizontu od 9.00 

hod. do 17.00 hod. 

Graf 9 zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých činností pracovníka 

odpisového úseku. 

Graf 9 – Odpisy: procentuální rozložení činností 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z analýzy pracovního dne bylo zjištěno, že administrativní činnosti tvoří přibližně  

57 % (téměř 4h a 30 minut) celkového pracovního fondu. Tato administrativní činnost 

je nutná k zajištění provozu a k uchování potřebných dat, přesto jsou činnosti 

identifikovány jako NVA činnosti a lze je zefektivňovat. Činností přidávající hodnotu je 

fyzická kontrola závad na zboží, která tvoří téměř 13 % (přibližně 60 minut) 

spotřebovaného času během pracovní doby. Zbytečné činnosti, označené jako 

plýtvání (MUDA), jsou v tomto případě činnosti rozbalování a zabalování zboží zpět 

z/do obalového materiálu, které tvoří také přibližně 13 % (zhruba 60 minut) 

spotřebovaného disponibilního času. 

Tabulka 14 uvádí vyčíslení nákladů za měsíc a za rok, které jsou spojené 

s vykonáváním administrativních činností Uvedená činnost je nežádoucí, neboť se 

významně podílí na neefektivním využití časového fondu pracovníka. Je vhodné se na 

tuto činnost zaměřit a pokusit je ji zefektivnit. Superhrubá mzda pracovníka 

odpisového útvaru činí přibližně 215 Kč za hodinu. 

Tabulka 14 – Kalkulace zbytečných činností odpisového pracoviště 

Činnost 
Podíl na 

pracovní době 
Čas za směnu 

Náklady za měsíc / 

1 pracovník 

Náklady za rok / 

1 pracovník 

Ruční přepis 

závady zboží 
57 % 4h 30min 20 318 Kč 243 816 Kč 

Rozbalování / 

zabalování 
13 % 60min 4 515 Kč 54 180 Kč 

Celkem 36 % 5h 30min 24 833 Kč 297 996 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pareto analýza na následujícím grafu (Graf 10) zobrazuje, které procesy zefektivňovat 

primárně. Kritickými činnostmi, které je třeba zefektivňovat, jsou administrativní 

činnosti, rozbalování a zabalování zboží do krabic a ochranných obalů. 
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Graf 10 – Odpisy: Pareto analýza NVA a MUDA činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 11 vyobrazuje činnosti rozdělené do tří skupin: činnosti přidávající hodnotu (VA), 

činnosti nepřidávající hodnotu (NVA), které lze zefektivňovat, a činnosti zbytečné 

(činnosti MUDA), které je nutné eliminovat či snížit na minimum. Necelých 13 % 

pracovních aktivit, lze označit za činnosti přidávající hodnotu (VA). Činnosti 

nepřidávající hodnotu (NVA), tvoří přibližně 63 % z celkového pracovního fondu. 

Činnosti, označované jako plýtvání, tvoří necelých 24 % veškerých činností 

odpisového útvaru. Největší podíl zaujímají činnosti fyzického rozbalování 

a zabalování zboží, dále je to například čtení přiložené dokumentace. 

Graf 11 – Odpisy: poměry jednotlivých typů činností 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.4.4.2 Identifikace plýtvání a postřehy z analýzy 

V rámci snímkování pracovníka odpisů byly z pohledu analýzy identifikovány 

následující nedostatky, komplikace a plýtvání (MUDA) v základních pracovních 

procesech: 

Ruční manipulace a nadměrný pohyb 

 Ruční manipulace s velkým a těžkým zbožím (lednice, pračky, atp.), často 

manipulace prováděna pouze jedním pracovníkem. 

 Přemisťování/pohyb pracovníka téměř přes celý sklad kvůli zpracování 

dokumentace přiložené na zboží. 

Druh plýtvání: nadbytečná manipulace, špatné zpracování, defekty, nadbytečný 

pohyb. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: přiřazení pomocné síly, změna layoutu. 

Kompletace zboží 

 Vícekusové zboží mnohdy čekají na kompletaci, to v praxi znamená, že 

pracovník odpisového úseku musí čekat na příjem zbylých kusů. Mnohdy se od 

sebe kusy při transportu vlivem chybné činnosti oddělí a poté nastává 

zdlouhavý proces čekání na zbylé kusy. Čekání na zbylé kusy nejen zdržuje 

celý proces a pracovníky, ale především naskladněné kusy (čekající na zbylé 

kusy) zabírají užitnou skladovací plochu. 

Druh plýtvání: čekání, defekty, špatné zpracování, nadbytečné zásoby. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: vícekusové položky zboží již při převzetí od 

zákazníka (z poboček) označit příslušným čárovým kódem pro čtečkové zařízení, po 

naskenování čtečka pozná, zda se jedná o vícekusové zboží a v případě ztráty zbylých 

kusů, bude schopna identifikovat, kde se zbylé kusy nacházejí. 

Zboží v neoriginálním balení 

 Zboží putující do odpisového úseku zpravidla nebývá zabaleno v originálním 

balení. Pracovník odpisového oddělení musí každou položku zboží ručně 

vyjmout z balení či obalového materiálu a zkontrolovat, o jaké zboží se fyzicky 

jedná, aby nedošlo k záměně. 

o Příklad: dětská hračka je zabalena do prázdné krabice od rychlovarné 

konvice. 
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Druh plýtvání: čekání, defekty, špatné zpracování, nadbytečná manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: přijaté zboží ohodnocené pracovníky kodifikačního, 

usnadněný přístup ke zboží. 

Čitelnost a identifikace stavu zboží od kodifikátorů 

 Popis stavu zboží je ručně popsán na žluté lepicí pásce, často nečitelným 

písmem, a identifikace závady bývá často velmi povrchní (obecná). Dále je 

nutné provést opakovanou kontrolní fyzickou inspekci zboží i pracovníkem z 

odpisového oddělení. V případě příliš obecné charakteristiky závady, je nutné 

znovu formulovat závadu pro odpisovou komisi. 

Druh plýtvání: defekty, špatné zpracování, nadbytečná manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: upřesnit specifikace popisu závad již na kodifikačním 

oddělení, například pomocí přednastavených variant závad v čtečkové aplikaci. 

Odpisová komise 

 V případě auditu odpisové komise je nutné dohledat náhodnou položku zboží, 

kterou odpisová komise namátkově vybere. Pracovník odpisového oddělení 

není dopředu informován, o jaké konkrétní zboží se jedná a musí posléze 

operativně hledat zboží na příslušné paletě. Činnost hledání konkrétní položky 

zboží ve skladovacích prostorech může trvat i několik hodin. Za spotřebovaný 

čas by mohlo být zpracováno několik dalších palet se zbožím. 

Druh plýtvání: čekání, špatné zpracování, nadbytečná manipulace. 

Návrh řešení eliminace plýtvání: odpisová komise v dostatečném předstihu představí 

list položek určených ke kontrole. V krajním případě lze vyčlenit speciálního 

pracovníka na tuto činnost, aby nedocházelo k neefektivnímu využití disponibilního 

časového fondu. 
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7.5 Shrnutí analýz 

Z jednotlivých analýz pracovních činností byla vytvořena souhrnná tabulka (Tabulka 

15) znázorňující činnosti s přidanou hodnotou (VA), činnosti nepřidávající hodnotu 

a činnosti označené jako plýtvání (MUDA). Souhrnně z výsledků analýz bylo zjištěno, 

že 10 % všech pracovních činností přidávají hodnotu zákazníkovi. Nejvýznamnější 

zastoupení zaujímají činnosti NVA. 65 % všech vykonávaných pracovních činností 

nepřidávají hodnotu zákazníkovi. Tyto činnosti lze dále zefektivňovat, avšak nelze je 

zcela eliminovat. Až 25 % všech činností jsou identifikovány jako plýtvání 

v procesech. Všechny druhy plýtvání by měly být eliminovány a primárně by se 

společnost měla zaměřit na minimalizaci těchto kritických činností (MUDA). 

Tabulka 15 – Souhrnné porovnání činností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

VA NVA MUDA

Příjem RMA 8 77 15

Do servisu 2 65 33

Ze servisu 1 85 14

Balení 0 73 27

Kodifikace 38 55 7

Druhá jakost 3 41 56

Odpisy 13 64 23
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8 NÁVRHY ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ 

Návrhy zefektivnění procesů navazují na výsledky analytických činností uvedených 

v předchozí kapitole s ohledem na zadání projektu. Práce obsahuje návrhy a opatření 

vedoucí k eliminaci zjištěných nedostatků a defektů v procesech. Jedná se například 

o pořízení nového balicího ovinovacího stroje na pracoviště balení, reorganizace 

skladových prostor (tedy změny layoutu oddělení RMA), nebo například redesignem 

pracovních míst. Kromě systémových nedostatků v procesech, byly také 

identifikovány hrozby, které zužují pracovníky, komplikují pracovní činnosti a ovlivňují 

pracovní nasazení (morálku). 

Během analytické části byly identifikovány tři hlavní oblasti, na které je nezbytné 

zaměřit pozornost, pokud chce společnost zlepšit své stávající procesy. Obrázek 13 

uvádí tři hlavní pilíře zvyšující efektivitu procesů. 

Obrázek 13 – Tři hlavní pilíře zvýšení efektivnosti procesů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka (Tabulka 16) představuje souhrn návrhů vedoucích k zefektivnění 

procesů. Návrhy vychází z provedených analýz, které jsou prezentovány v předešlých 

kapitolách. Některé výstupy z analýz jsou již zmíněny v předchozích kapitolách a byly 

uvedeny i některé návrhy na řešení kritických (slabých) míst. Další návrhy, které 

nebyly prozatím zmíněny, jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 16 – Souhrn návrhů efektivních změn 

Návrh efektivní změny Náročnost ze snímků Efekty 

Pracovní prostředí 

Pracovní teplota – vyřešení teplot 

na pracovištích v zimních i letních 

měsících. 

 

Loajalita pracovníka, zvýšení 

výkonnosti (menší fyzická 

zátěž při práci), snížení 

nemocnosti, absence 

pracovníků. 

Pracovní osvětlení – zajištění 

dostatečného osvětlení oddělení 

RMA k výkonu práce na ploše. 

 

Zvýšení efektivity práce, 

snížení náročnosti a únavy 

v tmavších pracovních 

prostorech, eliminace chyb. 

Materiálový tok a layout 

Efektivnější layout z pohledu 

manipulace. 

Pracovník z oddělení 

třídění provádí ze 7 % 

časového fondu 

zbytečný přesun, z  

21 % provádí ostatní 

přesuny. 

Zjednodušení manipulace, 

časové úspory. 

Nastavení pravidel materiálového 

toku a jejich vizualizace. 
 

Zjednodušení manipulace a 

průtoku zboží procesem, 

časové úspory. 

Ovinovací stroj pro balení palet 

Činnost balení palet 

zaujímá 8 % celkového 

disponibilního času 

pracovníka balení. 

Zrychlení balení, zajištění 

kvality zabalení, odstranění 

ergonomicky namáhavých 

činností. 

Určení systému skládání balíků při 

rozdělování přímo na manipulační 

vozíky. 

Činnost zaujímá 4 % 

času 1 pracovníka. 

Úspora manipulace, 

zjednodušení předávání 

balíků. 

Určit (+vizualizovat) pozice a 

způsob manipulace palet na 

jednotlivá pracoviště (určit 

pracoviště na palety). 

 

Zpřehlednění prostoru, 

materiálového toku a 

rozpracovanosti, vyšší 

bezpečnost. 

Organizace skladovací plochy, 

rozdělení zásob 
 

Přehlednost, zvýšení 

dohledání a jasná 

manipulace. 

Vymezení skladovacích zón a úseků 

na volné ploše, určení způsobu 

jejich řízení. 

 

Přehlednost, zvýšení 

dohledání a jasná 

manipulace. 

Organizace zásob v úseku 

zpracování odpisů (jasný vstup a 

výstup na pracovišti, plocha zásob). 

 

Zvýšení přehlednosti, časová 

úspora hledání a přesouvání 

zásob. 
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Organizace prostoru reklamací pro 

umístění manipulačních vozíku. 
 

Zjednodušení manipulace a 

orientace pracovníků. 

Vymezení expediční a příjmové 

zóny RMA (vizualizace), stanovení 

pravidel manipulace. 

 
Zvýšení přehlednosti a 

identifikace zásob. 

Rozvoj pracovníků, zapojení do změn 

Trénink pracovníků k osvojení změn. 

Komunikace změn a jejich zapojení 

do tvorby nového řešení. 

 Pozitivní přijetí změn. 

Systematický trénink efektivní práce 

s počítačem dle požadavků procesu. 
 

Zvýšení výkonnosti 

pracovníků, eliminace chyb. 

Systematické proškolování 

kodifikátorů k zřetelnějšímu popisu 

závad. 

 

Zajištění kvality kodifikace a 

odstranění nutnosti 

následného ověřování a 

zjišťování, úspora času. 

Nadbytečné (duplicitní) činnosti 

Eliminace nutnosti kontroly zboží 

v neoriginálním balení v odpisovém 

úseku. 

Celkem 13 % 

disponibilního 

časového fondu trvá 

kontrola zboží. 

Odstranění duplicit, časová 

úspora. 

Přednastavení stavů a závad 

v odpisovém oddělení. 

Celkem 13 % časového 

fondu zaměstnance 

zaujme kontrola zboží. 

Odstranění nadbytečné 

činnosti. 

Odpisová komise určí 

v dostatečném předstihu specifické 

zboží určené ke kontrole. 

 Časová úspora. 

Ruční a nesystémové činnosti 

Závady nepsat ručně na pásku, 

přednastavení stavů, systémová 

evidence. 

9 % disponibilního 

času pracovníka 

kodifikace. 

Odstranění nadbytečné 

činnosti. 

Vybavení pracovišť rukojetěmi na 

pásky, sjednocení používání pásek a 

způsobu lepení. 

1 balík se olepuje 12s. 

Zjednodušení a zrychlení 

lepení dokumentů na balíky, 

úspora času, vizualizace. 

Hromadný tisk štítků v oddělení 

kodifikace – druhá jakost. 
 

Zvýšení výkonnosti a 

zjednodušení zaučení. 

Eliminace překlepů a chyb. 

Nákup nové tiskárny kodifikačních 

štítků. 
 

Zjednodušení operace, 

zrychlení procesu, eliminace 

zbytečného čekání. 
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Systémová podpora 

Zpracovávat kodifikace v systému 

SAP. 
 

Zvýšení produktivity, snížení 

chybovosti, aktuálně nutnost 

předávání informací. 

Řešení vratek starým způsobem 

převést do nové čtečkové aplikace. 
Cca 4x pomalejší. 

Zvýšení produktivity 

(dvojciferné číslo %). Snížení 

náročnosti zaškolení a 

požadavků na schopnosti lidí. 

Automatické zpracování dobropisů, 

podpora ve čtečce, jedna transakce 

v systému SAP. 

 Zvýšení efektivity práce. 

Informační toky a podpora 

Elektronické propojení informací o 

zásilkách přepravovaných 

dopravními společnostmi. 

 

Transparentnost, 

dohledávání, snížení časové 

náročnosti zpracování. 

Provozní 

Vyhrazené wi-fi připojení v oddělení 

kodifikace. 

Průměrně 8 % 

disponibilního času 

pracovníka kodifikace 

trvá čekání na obnovu 

signálu wi-fi. 

Zrychlení připojování k síti a 

stahování potřebných dat. 

Vyřešení nahození pojistek a 

využívání zásuvek s proudovými 

chrániči na kodifikaci, zjistit jejich 

potřebný počet a umístění. 

Samostatné jističe přímo na 

pracovišti. Zrušení prodlužovacích 

kabelů. 

 

Odstranění čekání na 

nahození pojistek, odstranění 

čekání na kolegy, kteří 

využívají jednu „nejlepší“ 

zásuvku. Zvýšení 

bezpečnosti. 

Řízení a podpora procesu 

Automatizované měření 

produktivity oddělení RMA. 
 

Eliminace ručního zadávání a 

kopírování informací. Úspora 

času, podpora koordinace 

oddělení RMA. 

Tracking reklamací – informace o 

celkové době zásilky v servisu a 

jejich (auto)urgence. 

 

Vyhraněný pracovník na plný 

úvazek bude zpracovávat 

údaje. Podpora rozhodování. 

Zvýšení výkonnosti. 

Nastavení reportingu statusů a 

jejich stáří, automatický souhrn 

kritických zásilek. 

 
Podpora rozhodování. 

Zvýšení výkonnosti. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8.1 Efekty navržených řešení 

Následující Graf 12 zobrazuje porovnání současného stavu jednotlivých 

monitorovaných činností a budoucího stavu po implementaci navrhnutých opatření. 

Graf 12 – Pareto analýza zobrazující efekty navržených změn 

Zdroj: vlastní zpracování 

Významný efekt přinese transformace z manuálně zpracované dokumentace do 

digitální (elektronické) podoby, například za pomoci důmyslného řešení v programu 

SAP či za maximálního využití čtečkové aplikace. Změnu přinese i nastavení pravidel 

pro jasnou identifikaci závad, a způsob zápisu identifikované závady, na zboží, které 

je zpracováno pracovníky kodifikačního pracoviště. Nastavení pravidel rozbalování 

a zabalování jednotlivých položek zboží z obalového materiálu, včetně způsobu 

balení palet s položkami zboží, také povedou k větší úspoře času a k navýšení 

produktivity daného pracoviště. K dosažení tohoto efektu je však nutný nákup 

nového ovíjecího balicího stroje. 
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8.2 Matice priorit 

Na základě dat, získaných z analýzy současného stavu, pozorování a rozhovorů 

s vedoucími pracovníky, byla vytvořena základní matice priorit. Matice priorit je 

základem projektové části a přispívá k určení vhodných návrhů změn, které povedou 

k zefektivnění interních procesů. Navrhnutá opatření jsou základem pro rozhodovací 

management, který by měl uvedená opatření posoudit a v ideálním případě 

implementovat. Více náročné jsou změny vyžadující délku implementace minimálně 

6 měsíců. Velký přínos znamená, že doba návratnosti investice je do tří let. 

Tabulka 17 – Matice priorit 

V
íc

e
  

n
á

ro
č

n
é

 

Zateplení a klimatizování skladu. 

Nákup jídelního automatu. 

Automatický ovinovací balicí stroj. 

Elektronické zpracování dokumentace. 

Mobilní regály. 

Automatizovaný systém hlášení položek 

zboží v policovém regálu. 

M
é

n
ě

 n
á

ro
č

n
é

 

Motivace a trénink zaměstnanců. 

Redesign pracovních míst. 

Instalace osvětlení. 

Nastavení pravidel materiálového 

toku a jejich vizualizace. 

Vybavení pracovišť rukojetěmi na 

pásky, sjednocení používání pásek a 

způsobu lepení. 

Nákup nové tiskárny kodifikačních štítků. 

Změna layoutu pracovišť. 

Nové kabely a zásuvky s vlastním jističem. 

Pokrytí wi-fi sítě. 

Tracking reklamací. 

Přednastavení stavu závad. 

Organizace skladovací plochy, rozdělení 

zásob. 

 Malý přínos Velký přínos 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8.3 Analýza rizik 

Analýza rizik představuje především analýzu negativních faktorů, které mohou 

ovlivnit projekt před jeho zahájením, v průběhu nebo na úplném konci. K analyzování 

rizik byla využita specifická metoda zvaná RIPRAN. RIPRAN analýza byla provedena na 

začátku projektu a vyhodnocuje různé faktory ohrožující existenci projektu a jeho 

průběh. Nejdříve je provedena identifikace hrozeb, které mohou během projektu 

nastat, a k nim jsou přiřazeny pravděpodobnosti vzniku těchto hrozeb. Následně jsou 

stanoveny také možné scénáře, které mají svoji pravděpodobnost vzniku. Součinem 

čísel těchto dvou pravděpodobností se získá celková pravděpodobnost. Na základě 

definovaných kritérií je určena pravděpodobnost, dopad na projekt a hodnota rizika. 

Na závěr jsou navržena opatření, která tyto hrozby minimalizují či eliminují. Celá 

RIPRAN analýza je uvedena v příloze diplomové práce. Následující tabulky popisují 

způsob hodnocení identifikovaných rizik. 

Tabulka 18 – Třídy pravděpodobnosti 

Vysoká pravděpodobnost         VP Nad 60 % 

Střední pravděpodobnost         SP 25 % až 60 % 

Nízká pravděpodobnost            NP Pod 25 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle https://ripran.cz/tab3.pdf 

 

Tabulka 19 – Třídy dopadu na projekt 

Velký nepříznivý dopad na projekt 

VD 

Ohrožení cíle projektu. 

Ohrožení koncového termínu projektu. 

Možnost překročení celkového rozpočtu projektu. 

Střední nepříznivý dopad na projekt 

SD 

Ohrožení termínu, nákladů respektive zdrojů. 

Dopady vyžadující mimořádné akční zásahy do plánu 

projektu. 

Malý nepříznivý dopad na projekt 

MD 

Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu. 

Zdroj: vlastní zpracování dle https://ripran.cz/tab3.pdf 
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Tabulka 20 – Přiřazení třídy hodnoty rizika 

 Velký nepříznivý 

dopad na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Střední 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká 

pravděpodobnost 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Zdroj: vlastní zpracování dle https://ripran.cz/tab3.pdf 

Vysoká hodnota rizika (VHR) je nepřijatelná a je nutné se této skupině 

identifikovaných rizik vyhnout. Střední hodnota rizika (SHR) vyžaduje tvorbu 

rizikového plánu. Nízká hodnota rizika (NHR) reprezentuje míru rizika, kterou lze 

akceptovat. 

Z výsledků RIPRAN analýzy vyplývá, že velkou hrozbou projektu je špatná 

(nedostatečná) komunikace jak mezi členy projektového týmu, tak vedení 

společnosti a projektovým týmem, nebo mezi zaměstnanci a projektovým týmem, 

což může vést k neúspěchu projektu. Významnou hrozbou, se střední hodnotou 

rizika, je například chybné zpracování dat z analýz a chybné vyhodnocení 

(interpretace) výsledků z analýz. Správné analyzování současného stavu je 

předpokladem pro správné vypracování celého projektu. Chybně zpracovaná data 

z analýz mohou ohrozit životnost celého projektu. Opatřeními proti takové situaci 

jsou oprava chyb, podrobná kontrola údajů nebo provedení nových analýz. Další 

hrozbou, se střední hodnotou rizika, je naplnění termínů harmonogramu, konkrétně 

nedodržení termínu realizace projektu. Vhodné opatření proti této hrozbě, je pečlivé 

plánování jednotlivých fází projektu, dodržování termínů, průběžná kontrola plnění 

úkolů. 
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9 ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH NÁVRHŮ 

Poslední kapitola se zabývá převážně kalkulací vybraných navržených řešení vedoucí 

k zefektivnění procesů. Vypracovaný projekt byl zpracován na základě požadavků 

vybrané společnosti, jejíž hlavním požadavkem bylo maximální vytížení kapacit 

a vhodné využití disponibilního pracovního času zaměstnanců. Ve zhodnocení jsou 

uvedeny i přínosy nefinančního charakteru, které vyplynuly z analytické a projektové 

části. V této kapitole jsou uvedeny náklady projektu, finanční přínosy a návratnost 

investice. 

9.1 Nové mobilní regály 

Implementace nových mobilních regálů vyžaduje změnu layoutu skladových prostor 

oddělení RMA. Na základě provedených analýz, pozorování a rozhovorů projektového 

týmu s vedoucími pracovníky, bylo zjištěno, že ve společnosti je nedostatek 

skladovacích prostor, respektive disponibilní skladové prostory nejsou využity 

efektivně. Zavedením nového paletového regálového sytému, ve formě klasických 

paletových regálů nebo ve formě mobilních regálů, se zvýší využití skladovacích 

prostor, bezpečnost na pracovišti, přehlednost (vizualizace) skladových prostor. Nový 

regálový systém nahradí dosavadní plochu s paletami uložených přímo na podlaze, 

kde jsou palety stohovány a mezi nimiž jsou uličky relativně úzké pro běžný pohyb 

pracovníků. 

Obrázek 14 – Původní layout oddělení RMA 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 15 – Návrh layoutu oddělení RMA s novými regálovými systémy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Internetový obchod nedisponuje systémem lokace paletových míst, to znamená, že 

zatím není zaveden systém, který by zaznamenával, kde se konkrétní palety se 

zbožím ve skladu nacházejí. Spolu s novými regály se doporučuje implementovat 

i elektronický systém lokace palet pomocí čárových kódů tak, aby vždy pracovníci 

měli co nejblíže konkrétní regál, který budou potřebovat. Systém vyhodnotí 

a nabídne ideální skladovou pozici. 

Paletové regálové systému umožňují uskladnit přibližně 210 palet. Přestože 

zavedením nových mobilních regálů nedojde k úspoře místa, instalací tří řad nových 

paletových regálů lze získat až 630 nových míst využitelných ke skladování. Aktuálně 

se na místě budoucího regálového systému nachází přibližně 250 palet se zbožím. 

Využitím nových regálových systémů lze navýšit současnou kapacitu skladových 

prostor ve vyhrazeném prostoru až o 152 %. 

Tabulka 21 – Navýšení počtu paletových míst ve skladu 

 

Před zahájením 

projektu 

Po implementaci 

regálů 

Počet paletových míst ve 

vyhrazeném prostoru 
250 630 

Zdroj:vlastní zpracování 

Kalkulace, týkající se pořízené nových mobilních regálů, je z důvodu ochrany dat 

společnosti přepočítána příslušným koeficientem. Byla zpracována cenová nabídka 

od tří možných dodavatelů, z nichž byla vybrána nejvhodnější varianta. Výběrovými 

kritérii byly: cena, počet paletových míst, výška regálů, manipulační prostor mezi 

jednotlivými regály, bezpečnost, služby spojené s dopravou, montáží, instalací 

a revizí regálů.  
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Tabulka 22 – Investice spojené s pořízením nového regálového systému 

Nákladové položky Cena bez DPH 

Mobilní regály 840 000 Kč 

Doprava, montáž, instalace 30 000 Kč 

Celkem 870 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba návratnosti této investice je obtížné vyjádřit, neboť zde vstupuje několik 

proměnných. Bylo by nutné provést podrobnější a detailnější analýzu pohybů 

pracovníků po implementaci nových regálů. Touto investicí se klade důraz na 

navýšení a řešení chybějící skladové kapacity za využití současných prostor, nejedná 

se o přímo optimalizaci a úsporu. 

9.2 Nákup ovíjecího balicího stroje 

Z analýzy pracoviště balení vyplynulo, že značná část pracovního fondu pracovníků je 

využita neefektivně. Vedení společnosti byl předložen návrh na nákup ovinovacího 

balicího stroje, který uspoří a efektivně využije disponibilní čas pracovníků v úseku 

balení. V rámci diplomové práce byla provedena hrubá kalkulace pořízení nového 

stroje. 

Obrázek 16 – Ilustrativní vzor balicího stroje 

Zdroj: https://raja.scene7.com/is/image/Raja/products/poloautomaticky-ovinovaci-stroj-

siat-one-wrap_OWL15M.jpg?image=M_OWL15_S1_PL$default$&hei=300&wid=300 

Cena nového ovinovacího balicího stroje závisí na technickém vybavení pořizovaného 

stroje, dále na specifických požadavcích zákazníka, hmotnosti palet a například výšce 

palet. Kalkulace, týkající se pořízené nového automatizovaného ovinovacího balicího 
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stroje, je z důvodu ochrany dat společnosti přepočítána příslušným koeficientem. 

Byla zpracována cenová nabídka od různých dodavatelů, z nichž byla vybrána 

vyhovující varianta, splňující požadavky a přání zadavatele. Balicí stroj zpracuje 

minimálně 40 palet denně, nákupem nového balicího stroje dojde tedy k výrazné 

úspoře času. 

Tabulka 23 – Investice a roční úspory spojené s pořízením balicího stroje 

Nákladové položky Cena bez DPH 

Automatizovaný ovinovací balicí stroj, včetně 

montáže, instalace a zaškolení 
115 000 Kč 

Roční náklady na provoz balicího stroje 30 000 Kč 

Celkem 145 000 Kč 

 

Roční úspory Částka 

Eliminace činnosti manuálního balení 

(hodnoty vychází z Tabulky 11) 
72 720 Kč 

Celkem 72 720 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vydělením nákladových položek a ročních úspor (145 000 / 72 720 = 1,99), lze 

vypočítat odhadovanou dobu návratnosti investice. Odhad doby návratnosti této 

investice je dvou let. 

9.3 Změna layoutu pracovišť 

Spaghetti diagram zobrazuje nejčastější pohyby pracovníka po pracovišti. Ve 

spaghetti diagramu jsou barevně odlišeny jednotlivé cesty pracovníků. Červeně 

vyznačené cesty znázorňují zbytečně vykonaný pohyb pracovníka (lze označit jako 

plýtvání), žlutě vyznačené cesty reprezentují poloviční vytíženost pracovníka (lze 

označit za činnosti NVA) a zeleně vyznačené cesty znázorňují plně vytíženého 

pracovníka (činnosti VA). 
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9.3.1 Balení 

Následující obrázek 17 znázorňuje pohyby pracovníků před projektem a obrázek 18 

demonstruje vizuální zpracování pohybů pracovníků po nákupu ovíjecího balicího 

stroje a změně layoutu. Jednotlivé cesty pracovníci během směny absolvují 

opakovaně. Pro zhodnocení přínosu byly tyto hodnoty zprůměrovány, následně byly 

porovnány stavy před implementací a po implementaci návrhů. 

Obrázek 17 – Spaghetti diagram: původní stav v úseku balení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 18 – Spaghetti diagram: nový stav po implementaci změn v úseku balení 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 24 – Finanční vyčíslení navrženého řešení v úseku balení 

 

Vzdálenost 

[počet kroků] 

Vzdálenost 

[m] 

Čas 

[min] 

Náklady za 

měsíc/ 

1pracovník 

Náklady za 

rok/ 

1pracovník 

Náklady za 

rok/ 

3 pracovníci 

Původní stav 1 740 1 410 20 1 029 Kč 12 348 Kč 37 044 Kč 

Nový stav 640 520 8 420 Kč 5 040 Kč 15 120 Kč 

Úspora -1 100 -890 -12 -609 -7 308 Kč -21 924 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle metodiky Basicmost1 

Změnou layoutu pracoviště lze dosáhnout úspory pohybu pracovníka a zvýšit tak 

jeho produktivitu. Průměrná vzdálenost, absolvovaná pracovníkem balení vyjádřená 

počtem kroků, činila přibližně 1 740 kroků. Nejdelší trať absolvoval pracovník balení 

vždy při obnově zásob výplňového materiálu, který se nacházel až ve vedlejší hale. 

Přesunem výplňového materiálu do úseku balení vznikla úspora až 800 kroků. Další 

úspora v podobě nachozených metrů, by vznikla pořízením nového 

automatizovaného stroje využívaných především v automobilkách tzv. Light picking, 

který světelným signálem oznámí, že bylo do přepravek umístěných v policových 

regálech vloženo nové zboží. Pracovník balení tak nemusí namátkově kontrolovat 

policové regály, ale přijde pouze tehdy, kdy je informován světelným signálem. Tento 

systém je založen na principu vysoké automatizace a velkém průtoku zboží. Nákup 

tohoto integrovaného důmyslného zařízení však vyžaduje nutné investice, které 

musejí být schváleny a investice by se s největší pravděpodobností nevyplatila. 

Prozatím je navržen způsob kontroly policových regálů formou předdefinovaných 

časových intervalů. 

Úspora vzdálenosti se vyjadřuje pomocí časové úspory, tedy za jakou dobu, ujde 

pracovník určitou vzdálenost. Čas strávený chůzí lze poté finančně vyčíslit. Úspora 

v čase byla přepočítána dle metodiky Basicmost, která vyjadřuje, kolik vteřin trvá ujít 

určitý počet kroků. Celkově se jedná o úsporu chůze až 1 100 kroků za směnu, což 

odpovídá přibližně vzdálenosti 890 metrů. Dále se zkrátí celkový čas strávený touto 

chůzi až o 12 minut a odhad ročních finančních úspor v úseku balení činí přibližně 

21 924 Kč.  

                                                      

 

 

1 
http://educom.tul.cz/educom/inovace/VSY_II/2011_IV_26_VSY2_Cv3%20Vavru%C5%A1ka%20BasicMOST_DATA

KARTA_MZ_2.pdf 
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9.3.2 Odpisy a marketplace 

Následující obrázek (Obrázek 19) znázorňuje pohyby pracovníků před změnou 

layoutu pracoviště. Na obrázku 20 je zaznamenán pohyb pracovníků po návrhu 

změny layoutu, kdy došlo k výměně pracovišť odpisy a marketplace. Jednotlivé cesty 

pracovníci během směny absolvují opakovaně. Pro zhodnocení přínosu byly tyto 

hodnoty zprůměrovány, následně byly porovnány stavy před implementací a po 

implementaci návrhů. 

Obrázek 19 – Spaghetti diagram: původní stav odpisového úseku a marketplace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 20 – Spaghetti diagram: nový stav po implementaci změn v odpisovém 

úseku a marketplace 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 25 – Finanční vyčíslení navrženého řešení v úseku marketplace a odpisy 

 

Vzdálenost 

[počet kroků] 

Vzdálenost 

[m] 

Čas 

[min] 

Náklady za 

měsíc/ 

1pracovník 

Náklady za 

rok/ 

1pracovník 

Náklady za 

rok/ 

2 pracovníci 

Marketplace 

Původní stav 400 312 4,4 331 Kč 3 973 Kč 7 946 Kč 

Nový stav 200 157 2,06 190 Kč 2 284 Kč 4 568 Kč 

Úspora -200 -155 -2,34 -141 Kč -1 689 Kč -3 378 Kč 

 Odpisy 

Původní stav 1 600 1 298 18 1 663 Kč 19 956 Kč 39 912 Kč 

Nový stav 500 405 6 554 Kč 6 648 Kč 13 296 Kč 

Úspora -1 100 -893 -12 -1 109 -13 308 Kč -26 616 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle metodiky Basicmost 

Změna layoutu pracoviště přinese úspory pohybu pracovníků a zvýší tak jejich 

produktivitu, tedy počet zpracovaných položek zboží za směnu. Průměrná 

vzdálenost, absolvovaná pracovníkem odpisového pracoviště, vyjádřena počtem 

kroků, činila přibližně 1 600 kroků. Nejdelší trať absolvoval pracovník odpisového 

úseku vždy v případě zpracování položek velkého zboží či jejich dokumentace. Palety 

velkého zboží určené k odpisům, se nacházejí na druhé straně haly oddělení RMA od 

odpisového úseku. Významným prvkem je i nutnost pracovních rozhovorů s kolegy 

z pracoviště kodifikace, který se nachází přibližně 150 kroků od odpisového úseku. 

Výměnou odpisového úseku s pracovištěm marketplace by mohla vzniknout v součtu 

úspora až 1 300 kroků za směnu. 

Úspora vzdálenosti byla vyjádřena pomocí časové úspory, tedy doby, za kterou 

pracovník urazí určitou vzdálenost. Čas strávený chůzí lze poté finančně vyčíslit. 

Úspora v čase byla přepočítána stejně jako v předchozí kapitole dle metodiky 

Basicmost. V součtu oddělení marketplace a odpisového úseku, se jedná o úsporu ve 

formě nachozených kroků až o 1 300 kroků za směnu, což odpovídá přibližně 

vzdálenosti 1 048 metrů. Dále se zkrátí celkový čas pohybu pracovníků až o necelých 

15 minut. Odhad ročních finančních úspor v odpisovém úseku a pracoviště 

marketplace činí téměř 30 000 Kč  
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9.4 Ostatní přínosy 

Realizací projektu a implementací vybraných návrhů však nevznikají pouze finanční a 

časové úspory. Z analýz byly identifikovány i požadavky samotných zaměstnanců, 

kteří jsou páteří všech procesů, a je nutné jim věnovat patřičnou pozornost. Pokud 

zaměstnavatel dokáže splnit některé požadavky svých klíčových zaměstnanců, lze 

očekávat jisté přínosy nefinančního charakteru, které mohou zefektivňovat procesy. 

Ostatní identifikované činnosti a přínosy: 

Bezpečnost 

Zavedením norem a standardů například při balení palet, či při manipulaci s těžkým 

zbožím, lze zvýšit ochranu a bezpečnost zaměstnanců. Minimalizuje se dopad na 

jejich zdravotní stav a zvýší se jejich denní produktivita. Ochranné pomůcky na 

oddělení kodifikace, při fyzické kontrole zboží, také minimalizují procento úrazů 

způsobených vykonáváním práce. 

Rozšíření skladových prostor a zvýšení počtu paletových míst 

Pokud by se společnost rozhodla pro nákup nového paletového regálového systému 

či mobilních regálů, navýšil by se počet dostupných paletových míst a zvýšila by se 

přehlednost, celková vizualizace, skladových prostor. 

Motivace zaměstnanců 

Motivovat zaměstnance lze hmotným a nehmotným způsobem. Nejčastěji 

používaným nástrojem k posílení motivace pracovníků je finanční odměna. 

Zaměstnanci mají nastavené normy (standardy), které je nutné dodržovat, to 

znamená, že za pracovní směnu musejí zpracovat minimální počet položek se 

zbožím. Přesto nejsou za dodržení těchto limitů odměňováni. Nastavení odměň za 

určitý počet (množství) zpracovaných položek během směny by s nejvyšší 

pravděpodobností vedlo k vyšší produktivitě pracovníků. 

Zvýšení loajality, snížení fluktuace a přísun nových zaměstnanců 

Zvýšení loajality pracovníků a snížení fluktuace zaměstnanců je žádoucí stav. Aby 

zaměstnanci byli oddání své práci a loajální ke svému zaměstnavateli, mělo by o ně 

být náležitě postaráno během výkonu práce. Během rozhovorů se zaměstnanci bylo 

zjištěno, že během zimního a letního období je na pracovišti nevhodné klima. 

V zimních obdobích příliš velký mráz a naopak v letních obdobích nesnesitelné horko. 

Dále bylo zjištěno, že značná část zaměstnanců by uvítala možnost nákupu 
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občerstvení v okolí svého pracoviště, bez nutnosti navštěvovat jídelnu (kantýnu). 

Instalací vhodného zateplovacího a klimatizačního systému, a nákupem jídelních 

automatů do blízkého okolí pracoviště, lze vyhovět požadavkům zaměstnanců, 

navýšit tak jejich spokojenost, produktivitu a loajalitu. Zaměstnanci se budou cítit 

lépe, budou se vracet a odcházet do práce s radostí a především o zaměstnavateli 

budou v soukromí mluvit v superlativech, což může vést ke zvýšení zájmu o pracovní 

příležitosti ve společnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování reálného projektu, jehož primárním cílem 

byl návrh změn vedoucí k zefektivnění procesů v oddělení RMA vybraného 

internetového obchodu. Projekt byl vytvořen na požadavek společnosti. Navržené 

opatření a strategie by měly vést také ke zvýšení konkurenceschopnosti a tržního 

podílu společnosti na českém i zahraničním trhu. 

K naplnění stanovených cílů bylo nutné získat požadované teoretické znalosti o dané 

problematice. Veškeré teoretické znalosti byly čerpány z tištěné monografie 

zabývající se konkrétní problematikou. V první části diplomové práce byla 

vypracována literární rešerše odborné literatury, která poskytla podklady pro 

zpracování zejména analytické části diplomové práce. Teoretickou část tvoří tři hlavní 

kapitoly. První kapitola se věnovala problematice projektového řízení, popisovala 

problematiku projektového řízení a obsahovala vymezení pojmů projekt, organizační 

struktura projektu, řízení rizik projektu a řízení změn v organizaci. Druhá kapitola se 

věnovala rozboru podnikových procesů a trendů využívaných v procesním řízení. V 

této kapitole byly také představeny základní principy reengineeringu, metodika lean 

a především byly klasifikovány druhy plýtvání v procesech. Druhy plýtvání v 

procesech je jedna ze stěžejních témat teoretické části, poznatky z této kapitoly byly 

využity pro vypracování praktické části. Třetí kapitola rozšiřovala povědomí o 

problematice věnující se zeštíhlováním procesů, konkrétně byly popsány logistické 

systémy a novodobé trendy v logistice. Stěžejní podkapitolou byla specifikace 

využitých metod logistického řízení, které byly využity v praktické části. Představeny 

byly i základní způsoby skladování zásob a problematika řízení zásob. 

Praktická část na úvod popisovala podnikatelské okolí internetového obchodníka. Byl 

vytvořen oficiální dokument, který autorizuje projekt, tzv. project charter. Dále jsou 

v diplomové práci představena jednotlivá pracoviště, která tvoří celé oddělení RMA, 

jež bylo předmětem pozorování a vypracování analýz. Byla vyhodnocena SWOT 

analýza podniku a byl proveden mini audit pořádku a vizualizace pracoviště, který 

odhalil drobné nedostatky. Důležitým zdrojem informací byly provedené snímky 

pracovního dne zaměstnanců jednotlivých pracovišť, pozorování a rozhovory se 

zaměstnanci. Na závěr diplomové práce byly představeny vybrané návrhy, včetně 

opatření, vedoucí k zefektivnění procesů, a finanční i nefinanční zhodnocení 

vybraných návrhů. 
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Vypracovaný projekt je realizovatelný a představuje analyzované nedostatky 

v procesech, na které je vhodné zaměřit své úsilí v budoucích letech. Představené 

návrhy byly předány projektovému manažerovi internetového obchodníka a byly 

doporučeny k realizaci. 
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SEZNAM ZKRATEK 

5S  Základní metoda LEAN filozofie, tedy štíhlé řízení organizace 

ČR  Česká republika 

FIFO (First In, First Out) Metoda řízení, způsob organizování, manipulace a 

prioritizace pohybu materiálu 

JIT (Just-in-time) Metoda řízení logistiky minimalizující dopravní a 

skladovací náklady 

Kč Měna vyjádřená v českých korunách 

MUDA Pojem plýtvání, který pochází z japonštiny a označuje všechny druhy 

plýtvání a ztrát, které způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti 

organizace 

NHR  Nízká hodnota rizika 

NVA  (Non-value Added) Činnosti nepřidávající hodnotu 

RIPRAN (Risk Project Analysis) Empirická metoda pro analýzu rizik projektu 

SHR  Střední hodnota rizika 

SWOT Univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace. Název je odvozen 

z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) 

VA  (Value Added) Činnosti přidávající hodnotu 

VHR  Vysoká hodnota rizika 

VSM (Value stream mapping) Mapování hodnotového řetězce, technika 

štíhlé výroby užívaná k analýze a nastavení toku materiálu a informací 

potřebných k dodání výrobku nebo služby zákazníkovi 

TQM (Total Quality Management) Komplexní technika řízení, která klade 

důraz na řízení kvality ve všech dimenzích společnosti 
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Příloha 1 – SWOT analýza 

  

Projektový 

manažer

Vedoucí  

pracovník 

RMA

Autor 

práce

Projektový 

manažer

Vedoucí  

pracovník 

RMA

Autor 

práce

váha: 0,5 váha: 0,4 váha: 0,1 váha: 0,5 váha: 0,4 váha: 0,1

Široké portfolio kvalitního 

zboží
2 2 2 2

Nedostatečné skladovací 

prostory
2 1 1 1,3

Interní podpora vztahů/ 

budování vztahů se zákazníky
1 1 1 1 Zastaralé metody a postupy 3 1 1 1,7

Agenturní zaměstnanci 4 3 3 3,3

Vztahy mezi zaměstnanci 2 1 2 1,7

Zkušení zaměstnanci 2 1 1 1,3
Adaptace na radikální změny v 

procesech
2 2 2 2,0

Vztahy s dodavateli 1 2 2 1,7 Jazykové dovednosti 3 2 2 2,3

Otevřenost vedení ke změnám 2 2 2 2 Počítačová gramotnost 4 3 2 3

Projektový 

manažer

Vedoucí  

pracovník 

RMA

Autor 

práce

Projektový 

manažer

Vedoucí  

pracovník 

RMA

Autor 

práce

váha: 0,5 váha: 0,4 váha: 0,1 váha: 0,5 váha: 0,4 váha: 0,1

Rozšíření skladovacích 

prostor/vytížení kapacit
1 1 1 1

Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců
1 2 2 1,7

Zefektivnění procesů 3 1 1 1,7 Fluktuace zaměstnanců 2 1 1 1,3

Vstup na nové trhy 1 2 2 1,7

Růstový potenciál společnosti 2 2 3 2,3

Nové technologie/digitalizace 2 1 1 1,3 Růst inflace 3 5 5 4,3

Zvýšení objemu prodejů 2 4 4 3,3 Kurzy měn 4 5 5 4,7

Zvýšení počtu dodavatelů 3 3 3 3 Zvýšení počtu reklamací 3 1 2 2

Celkem

In
te

rn
í 

p
ro

s
tř

e
d

í

S labé stránky Celkem

SWOT Analýza

Silné stránky

1,7

Maximalizovat vliv Minimalizovat vliv

Komunikace mezi zaměstnanci 

a vedením
2 2 1 1,7

E
x

te
rn

í 
p

ro
s
tř

e
d

í

P ří ležitosti Celkem Hrozby Celkem

Image společnosti 1 2 2

Vstup konkurence 3 5 4 4
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Příloha 2 – RIPRAN analýza rizik 

 

Hrozba

Pravdě-

podobnost 

hrozby

Scénář

Pravdě-

podobnost 

scénáře

Dopad 

na 

projekt

Hodnota 

riz ika
Opatření

Nezájem 

společnosti o 

real izaci projektu

5% Projekt nebude realizován 100% 5% NP VD SHR
Komunikace s projektovým manažerem, vedoucími pracovníky, získání 

podpory ze strany společnosti, průběžná prezentace výsledků.

Chybné vyhodnocení 100% 30%

Formulace chybných závěrů 80% 24%

Nedodržení termínu realizace projektu 60% 27%

Nedodržení rozpočtu projektu 80% 36%

Naplnění  termínů 

harmonogramu
50% Nedodržení termínu realizace projektu 80% 40% SP SD SHR

Pečlivé plánování jednotlivých fází projektu, dodržování termínů, 

průběžná kontrola plnění úkolů.

Ohrožení cíle projektu 80% 16%

Ztráta důvěry vedení 60% 12%

Časové prodlevy 40% 16%

Konflikt s pracovníky 30% 12%

Vysoká chybovost 60% 24%

Pomalé zpracování 50% 20%

Špatná 

komunikace
35% Neúspěch projektu 70% 25% SP VD VHR

Průběžná komunikace s projektovým týmem, předávání relevantních 

informací o projektu, komunikace s pracovníky.

Neschopnost pracovat samostatně 40% 8%

Neschopnost zpracovat analýzy 50% 10%

Akceptace rizika

Akceptace rizika

Celková pravdě-

podobnost

Důsledná analýza nákladů na projekt, rozložení nákladů na delší období, 

důsledné výběrové řízení dodavatele  

Podrobná kontrola výsledků a údajů z analýz, provedení nových analýz

Průběžná komunikace s projektovým týmem, předávání relevantních 

informací o projektu, komunikace s pracovníky.

Akceptace rizika

SD

MD

NP

NP

NP

NHR

SD

SD

VD

Chybně 

zpracovaná data 

z  analýz

30%

Chybný postup 

při řešení  

projektu

20%

Vysoké náklady 

na real izaci 

projektu

45%

Nedostatečná 

znalost 

zkoumané 

problematiky

20%

Neochota 

zaměstnanců 

spolupracovat

40%

Nezvládnutí  

adaptace na 

změny

40%

MD

SP

NP

SP

NHR

SHR

SHR

SHR

NHR
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