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ABSTRAKT
Cílem práce je analýza a následný návrh zlepšení procesního řízení společnosti
PPI – protipožární dveře s.r.o., s ohledem na definovanou strategii podniku. Společnost
se zabývá výrobou ocelových dveří a pohybuje se především na českém trhu.

Navrhovaná strategie diferenciace společnosti pomocí vývoje nového produktu
zohledňuje analýzy vnějšího okolí a vnitřního prostředí společnosti a vychází z teorie
generických konkurenčních strategií dle Portera. Společně se strategií definuje práce
misi, vizi a strategické cíle společnosti.
Navrhované zlepšení procesního řízení vychází z popisu současného procesu, jeho
zmapování a rozpracování do úrovně činností. Práce odhaluje zdroje neefektivity
procesu a navrhuje nové řešení v podobě přesunu či odstranění činností v rámci
procesu. Návrh zlepšení procesního řízení je podložen teoretickými zdroji o zavádění
procesního přístupu, mapování procesu a jeho zlepšování.

KLÍČOVÁ SLOVA
Podniková strategie, konkurenční strategie, procesní řízení, analýza vnějšího okolí
podniku, analýza vnitřního prostředí podniku

ABSTRACT
The aim of the thesis is to analyze and subsequently improve the process management
of the company PPI – protipožární dveře s.r.o., with regard to the defined company
strategy. The company is engaged in the production of steel doors mainly on the Czech
market.

The proposed strategy of differentiation of society through the development of a new
product takes into account the analysis of the external environment and the internal
environment of the company and is based on the theory of generic competitive
strategies defined by Porter. Together with the strategy, this thesis suggests
the mission, vision and strategic goals of the company.

The proposed improvement of process management is based on the description of the
current process and it’s mapping and elaboration into the level of activities. The work
reveals the sources of process inefficiency and proposes a new solution in the form
of moving or removing process activities. The proposal for improvement of process
management is supported by theoretical sources of process approach implementation,
process mapping and its improvement.

KEY WORDS
Business strategy, competitive strategy, process management, analysis of the external
environment of the company, analysis of internal company environment

NAVRHOVANÁ STRATEGIE
Pro společnost je navržena strategie diferenciace prostřednictvím vývoje nového
produktu, který by měl ideálně propojit stávající řešení s chytrými technologiemi.
Na základě tohoto vývoje bude společnost dále schopna zaujmout zahraniční
trhy, pro které je nutné vytvořit analýzu tržních příležitostí. Aby byla navrhovaná
strategie komplexní, tak je navržena také formulace mise a vize společnosti,
které odráží její cíle. Ty jsou strukturovány do strategické mapy cílů, kterou
by se společnost měla řídit. Jako hlavní cíl je navržen růst hodnoty společnosti,
vyjádřené metodou diskontovaného cash flow, o 27 % do roku 2022. Tento cíl
může být naplněn za předpokladu růstu zisku, snižování zásob a pohledávek.
K naplnění cílů je nutné splnit dílčí cíle definované a provázané ve strategické
mapě cílů, vytvořené podle metodiky Balanced Scorecard.

NAVRHOVANÉ ZLEPŠENÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
Navrhovaná strategie se odráží do návrhu zlepšení procesního řízení. Aby bylo
možné návrh uskutečnit, bylo nutné popsat a graficky zmapovat proces
společnosti, který je rozpracován do úrovně činností zákaznických subprocesů.
Přiřazení lidských zdrojů k jednotlivým činnostem odhalilo zdroje neefektivity,
kdy v procesu dochází k různým přerušením. Ta jsou tvořena především
kontrolními a upřesňujícími činnostmi. Návrhem zlepšení je zrušit kontroly ve
výrobním procesu a delegovat upřesňující činnosti z pozice mistra výroby na
obchodníka. Pomocí definovaných a graficky znázorněných změn lze docílit
plynulosti procesu a uvolnění kapacit mistra výroby, který také působí jako
vedoucí technolog. Delegace činností by měla proběhnout také u obchodního
ředitele a jednatele společnosti. Ti by se měli věnovat především rozvoji tržního
potenciálu. Uvolněná kapacita vedoucího technologa by měla být využita prací
na vývoji nového produktu, který by vytvořil konkurenční výhodu. Celý nový
přístup procesního řízení je definován novou procesní mapou společnosti, která
vnímá celý proces jako jeden celek a také zobrazuje vazbu na trh a zákazníky.
Pro navrhovaná řešení je vytvořena analýza potenciálních problémů a
příležitostí, která specifikuje preventivní opatření, která by společnost měla
realizovat a která jsou vstupem do doporučení k implementaci navrhovaných
řešení.

DOPORUČENÍ K IMPLEMENTACI
Společnosti doporučuji validovat vstupy navrhovaných řešení, interně
rozpracovat strategii a vytvořit podmínky pro zavedení procesního řízení.
Důležité je především informovat pracovníky procesu a připravit je na případně
změny.
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