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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je optimalizace činností v rámci jednoho pracoviště ve vybrané společnosti. 

Nejprve je pozorováním procesů, analyzováním toku dokumentů a dotazováním zaměstnanců 

provedena analýza, která ukáže nedostatky. Pro odstranění nalezených nedostatků a problémů je 

vyvozeno několik doporučení a návrhů řešení. Přínosem práce je návrh řešení pro optimalizaci a 

zrychlení procesů, snížení variabilních nákladů a zvýšení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců v rámci 

Oddělení přípravy materiálu v konkrétní Společnosti. 
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Přínosy práce 

Realizováním doporučení vyvozeného na základě rozsáhlé analýzy se výrazně zredukuje plýtvání ve 

formě hledání. Hledání aktuálně zabírá 10 % veškerého denního času potřebného pro splnění všech 

úkolů v analyzovaném pracovišti. Dalším zredukovaným plýtváním je ušetření zbytečných cest 

skladníka.  

Na základě analýzy dostupnosti skladových pozic byl zjištěn nedostatek vysokozdvižných vozíků. Na 

základě analýzy a následného doporučení již byl zakoupen nový vysokozdvižný vozík.  

Mezi další zásadní doporučení patří proškolení o materiálech a zavedení a důsledné dodržování 

zodpovědností.  

Všechny nalezené nedostatky byly již konzultovány s vedením společnosti a některá doporučení jsou 

již realizována. Tato diplomová práce, všechny analýzy a následná doporučení jsou začátkem 

dlouhého procesu, který bude po zavedení doporučení v budoucnu generovat přínosy – optimalizaci 

a zrychlení procesu, snížení variabilních nákladů a přispějí je spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. 

 

__________________________________________________________________________________ 

English sumary 

The aim of the diploma thesis is to optimize activities within one workplace in a selected company. First, 

the analysis is performed by observing the processes, analyzing the flow of documents and interviewing 

employees. The analysis will show shortco-mings. Several recommendations and proposed solutions 

are derived to eliminate the identified shortcomings and problems. The benefit of the work is the 

suggestion of solutions for optimizing and accelerating processes, reducing variable costs and 

increasing customer and employee satisfaction within the Material Preparation Department in a 

particular Company. 


