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PREDMLUVA
Tvorba dodavatelskeho retezce predstavuje jadro rizeni dodavatelskeho retezce a

logistiky. At uź se jedna o aktivity souvisejici s tvorbou strategie na samotnem pocatku vyvoje
zasobovaci site s cilem nalezt optimalni zpusob, jak dosahnout na odberatele nebo o
formovani, prizpusobovani a rizeni kaźdodennich procesu a projektu, podoba dodavatelskeho

retezce primo ovlivnuje efektivitu, uroven sluźeb logistiky a rizeni dodavatelskeho retezce.
Tato komplexni sada aktivit je pro firmy a jejich partnery v ramci dodavatelskeho retezce
trvalou vyzvou. Uspech pri hledani optimalni podoby dodavatelskeho retezce bude zaviset

predevSim na urovni vyuźitelnych interdisciplinarnich znalosti a zkuśenosti - a to nejen v ramci
firmy samotne, ale take na usili o spolupraci mezi celou radou clenu dodavatelskeho retezce.
Kniha Tvorba dodavatelskeho retezce a logistiky vznikla jako vysledek projektu Vyuka

moderni logistiky: Aprobovany modul magisterskeho studia ERASMUS + (2017-1-PL01-

KA203-038698). Cilem projektu je vytvorit inovativni aprobovany studijni modul logistiky
urceny pro magisterske studijni programy spolu s kompletnimi vyukovymi materialy, jeź budou
pro jeho implementaci nezbytne. Kurzy noveho studijniho modulu stejne jako souvisejici

vyukove materialy jsou standardizovane a certifikovane Evropskou logistickou asociaci (ELA)
a implementovane do studijnich programu partnerskych univerzit (Poznan School od Logistics,
Poznan, Polsko; Ekonomicka fakulta v Osijeku, Josip Juraj Strossmayer University v Osijeku,

Chorvatsko; Ceske vysoke uceni technicke, Praha, Ceska republika; Keletiho fakulta obchodu
a managementu,

Óbuda University,

Budapest, Mad’arsko;

Fakulta logistiky, Maribor

University, Celje, Slovinsko). Tento projekt take diky vyuźiti standardizovanych materialu

dostupnych v sesti jazycich zajistuje jeste vetsi internalizaci vzdelani budoucich promovanych

logistiku a snazsi horizontalni mobilitu studentu a ucitelu v prostoru Evropske unie. Dostupnost

logistickeho vzdelavani usnadnuji navic i zdarma online dostupne inovativni materialy.
Ucebnice Tvorba dodavatelskeho retezce a logistiky primarne sleduje smernice ELA a
Evropskeho kvalifikacniho ramce pro evropske seniorni logistiky, jejich rozsah nicmene

rozsiruje a prohlubuje - diky neustalemu vyvoji na poli logistiky a rizeni dodavatelskeho

retezce a take proto, źe jejim cilem je jasnejsi, podrobnejsi a presnejsi prenos informaci.
Ucebnice je primarne urcena pro univerzitni studenty magisterskych programu obchodni
logistiky a studii rizeni dodavatelskych retezcu. Vyuźiji ji vsak i postgradualni studenti stejnych

a pridruźenych oboru. Kniha je vhodna i pro zamestnance v ramci dodavatelskeho retezce,
kteri hledaji koncepty a metodologie, jeź by jim pomohly v jejich kaźdodenni praci. V procesu

ziskavani znalosti a dovednosti v teto oblasti doporucujeme vyuźivat ucebnici s doprovodnymi
8
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e-materialy, ktere obsahuji prakticke priklady a ukoly doplńujici vetsinu temat v knize
obsaźenych.

Ve Tvorbe dodavatelskeho retezce a logistiky naleznete tri stupne aktivit a analyz, podle

nichź je ucebnice rozdelena na:
1. tvorbu strategickeho dodavatelskeho retezce,

2. rizeni procesu - tvorba logistiky
3. rizeni projektu

Tvorbu strategie dodavatelskeho retezce predstavuje predevsim vytvareni dodavatelske
site. Spolu s uvodem do terminologie ji vysvetluje prvni kapitola kniha. Vzhledem k tomu, źe
smernice ELA tykajici dodavatelskeho retezce a vytvareni logistiky se soustredi vyhradne na
rizeni procesu a projektu, je prvni kapitola strucna a hlavni cast ucebnice tvori dve nasledujici

kapitoly.
Druha kapitola je venovana managementu procesu. Management procesu se soustredi
na tvorbu a neustale zlepsovani fyzickych, informacnich, hodnotovych a financnich toku, k
nimź dochazi nejen v transformacnich procesech jednotlivych firem, ale i ve spolecnostech,
ktere se na procesu podileji a tvorici soucast dodavatelskeho retezce. V rizeni procesu je

nicmene kladeny duraz na tvorbu logistiky, napr. logisticke cinnosti v ramci dodavatelskeho
retezce.

Knihu uzavira treti kapitola, jeź poskytuje prehled rizeni projektu. Rizeni projektu

analyzuje zaklady, procesy, metody a nastroje projektoveho managementu, ktere je moźne
aplikovat jak pri tvorbe dodavatelskeho retezce a logistiky, tak v ramci nakladovych a

kvalitativnich aspektu rizeni projektu.
Autori by nakonec radi vyjadrili svou vdecnost vsem, kdo se na tvorbe ucebnice podileli.

Nesmirne si vaźime recenzentu za jejich uźitecna a pozitivni voditka, ktera vyrazne zlepsila

kvalitu knihy. Dale bychom radi podekovali vsem clenum projektu ERASMUS + za neutuchajici
vzajemnou podporu a rady. Obzvlast vdecni jsme ELA, jeź podporila moźnost tvorby novych
materialu a sverila nam jejich vyvoj a nakonec schvalila jejich vyuźiti v ramci certifikovaneho
vyukoveho systemu. Podekovat samozrejme musime take nasim rodinam za nekonecnou

trpelivosti a bezmeznou podporu, bez niź by tato kniha nikdy nemohla vzniknout.

Davor Dujak
Adam Kolinski

Josip Mesarić
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1. TVORBA STRATEGICKÉHO
DODAVATELSKÉHO RETÈZCE

1.1. DODAVATELSKŸ RETEZEC, SiTE DODAVATELSKYCH
RETEZCÙ A MANAGEMENT DODAVATELSKÉHO RETEZCE

Vytvareni jakéhokoliv obchodniho procesu, jehoź cilem je dosaźeni vètsi efektivity,

vyźaduje podstatné usilf, holistickÿ pristup a vytrvalou praci na jeho zlepsovani. Pokud se

jedna o proces, jehoź zamèrem je co nejefektnèjsi dorucovani produktu, materiału nebo
surovin v souladu s poźadavky odbèratele, jehoź objednavka se nemèni, pak je tvorba tohoto

procesu tvorbou dodavatelského retèzce a logistiky.
Pro zacatek je nutné definovat dodavatelskÿ retèzec. Existuje cela rada definic

dodavatelského retèzce. Pro ùcely této knihy budeme pracovat se tremi z nich. Chopra a
Meindl1 uvadèji, źe dodavatelskÿ retèzec „tvori vsechny primo ci neprimo zùcastnèné strany

podilejici se na plnèni odbèratelovy objednavky... a vsechny funkce souvisejici s jejim

obdrźenim a realizaci.“ Ve stejném duchu se nese také Watersova definice, ktera pravi, źe
dodavatelskÿ retèzec „sestava ze série cinnosti a spolecnosti, jeź zajist’uji presun materiału

na jeho cestè od prvotnich dodavatelu ke konecnému odbèrateli“2. O dodavatelském retèzci
se hovori také jako o logistickém retézci, retézcipozadavkû, hodnotovém retézci, distribućnim

retézci nebo distribućnim kanalu. Gudehus a Kotzab vysvètluji, źe logistickÿ retèzec „spojuje
radou prepravnich spoju a prestupnich stanic misto vysilajici s mistem prijimajicim“3.

Zakladni prvky dodavatelského retèzce tvori:
□ jeho clenové,
□ aktivity (procesy), jeź se v nèm odehravaji, a
□ nevyhnutelnÿ pohyb s nimi spojenÿ.

Cleny dodavatelského retèzce tvori obvykle spolecnosti, které vlastni fyzické produkty
putujici retèzcem ke koncovému odbèrateli. V zavislosti na jejich hlavni cinnosti je muźeme

1 Chopra, S., Meindl, O. (2016). Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation. 6 vyd.,
Pearson.
2 Waters, D. (2003). Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. Palgrave Macmillan.
3 Gudehus, T. Kotzab, H. (2012). Comprehensive logistics. 2. vyd., Springer Science & Business Media.
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rozdèlit na vÿrobce, obchodniky a odbèratele. Cleny dodavatelské retèzce jsou také pomocné
firmy a jedinci, kteri usnadńuji a optimalizuji tok v retèzci (zajiśtUji napr. transport, skladovani

nebo lodni prepravu; patri k nim také banky, agentury zprostredkovavajici pruzkum trhu,

makléri, agenti atd.). Nèkteri autori4 je povaźuji za zajiśtovatele sluźeb pro cleny hlavniho
dodavatelského retèzce.
Prestoźe je stredobodem zajmu dodavatelské retèzce fyzickÿ tok, neni moźné jej
analyzovat a citelnè vylepśovat bez paralelnich analÿz a kroku zlepśujicich informacni tok, tok

hodnot, tok plateb, tok legal businesses a tok znalosti. Toky dodavatelskÿch retèzcu jsou
obousmèrné - mohou téct po proudu nebo proti nèmu (schéma 1.1). Toky po proudu jsou

takové, jeź se pohybuji od dodavatele puvodni suroviny ke konecnému odbèrateli nebo
spotrebiteli. Toky proti proudu se pohybuji opacnÿm smèrem, tedy od koncového odbèratele
ci spotrebitele k puvodnimu dodavateli nebo zdroji.

Pokud se podivame

na cleny

dodavatelského retèzce (napr. na ruzné firmy), proti proudu budou vśichni clenové, kteri se
vzhledem k pozorovanému clenu nachazeji bliź smèrem k puvodnimu zdroji suroviny. A po

proudu budou naopak vśichni clenové, kteri vzhledem k pozorovanému clenu figuruji

v dodavatelském retèzci bliź ke koncovému odbèrateli. Prestoźe tok muźe probihat proti i po
proudu, kaźdÿ ma svuj primarni smèr (smèr, jimź se tok pohybuje predevśim). Napriklad
fyzickÿ tok se primarnè pohybuje po proudu, zatimco tok plateb proti proudu, nicménè se

v dodavatelskÿch retèzcich setkame i s fyzickÿm tokem proti proudu (napr. ve zpètné logistice

vraceni obalu nebo pri reklamacich), pripadnè s tokem plateb po proudu (napr. platba vÿrobce
prodejci k pokryti nakladu na distribuci).
Vètśina dodavatelskÿch retèzcu ve skutecnosti jako retèzce nevypadaji, pripominaji spiśe

sitè. Vzhledem k tomu, źe témèr kaźdÿ clen dodavatelského retèzce nakupuje od vice
dodavatelu (a)nebo prodava vice odbèratelum (kaźdÿ clanek dodavatelské retèzce zridka tvori
pouze jedna firma) a vètśina produktu putuje ke koncovému odbèrateli radou ruznÿch
dodavatelskÿch retèzcu (pres mnoho zùcastnènÿch stran), skutecnou strukturu fyzického toku

je mnohem snazśi si predstavit jako sit neź jako retèz. Lze tedy konstatovat, źe termin
dodavatelska stf ci slf dodavatelského retèzce5 popisuje strukturu cesty, jiź se ubiraji

jednotlivé toky, podstatnè vèrnèji. Vzhledem k tomu, źe se jako prvni zacal pouźivat termin
dodavatelsky retézec, je dnes stale citelnè rozśirenèjśi, neź vÿraz dodavatelska stf.
Dodavatelskou sit je moźné definovat jako „soubor dodavatelskÿch retèzcu napric vśemi

produkty a

sluźbami

poskytovanÿmi

ùstredni

spolecnosti koncovému

4 Hugos, M. (2018). Essentials of Supply Chain Management. 4. vyd., Wiley.
5 Je mozne take pracovat s terminy logisticka sit’ a distribucni sit’.
6 Saddler, I. (2007). Logistics and Supply Chain Integration. Sage Publication Ltd.
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Dodavatelské sité soupericich ekonomickÿch entit predstavuji ve skutecnosti provázané a

prekrÿvajici se sité. Prekryváni v mnoha pripadech ústi ve hromadéni zásob, sluźeb a

majetku7.

Schéma

1.1

zobrazuje

priklad

mapy

na

vztazich

za^eného

ohniskového

dodavatelského retézce8, ve které vÿrobce predstavuje centrálni ekonomickou entitu ci

ohniskovou spolecnost - vÿrobce koncového produktu tedy tvori stred sit’ové mapy
dodavatelského retézce. Vsichni clenové sité dodavatelského retézce, kteri se nacházi proti

proudu od vÿrobce, predstavuji dodavatelskou stranu sité, zatimco vsichni clenové sité
dodavatelského retézce nacházejici se po proudu od néj tvori odbératelskou stranu sité. Na
obrázku jsou seskupeni podle úrovní dodavatelského retézce nebo vrstev, je nicméné

zjevné, źe obchodni kanály a nàslednÿ fyzickÿ tok je moźné zajistit i v pripadé, źe se nékteré
dodavatelské stupné preskoci. Napriklad vÿrobce muźe s vyuźitim internetového obchodu
koncovému uźivateli to samé zboźi prodat a dorucit primo a koncovÿ uźivatel se v tomto

pripadé tak pro vÿrobce z odbératele treti úrovné stane odbératelem úrovné prvni.

Schéma 1.1Sít’ dodavatelského retezce vÿrobce
Zdroj: Zpracovano na zaklade Waters, D.: Logistics: An Introduction to Supply Chain Management.
Palgrave Macmillan, 2003. s. 9.

7 Rice, J. B. Jr., Hoppe, R. M. (2001). Supply Chain vs. Supply Chain: The Hype and The Reality. Supply
Chain Management Review, 5 (5). 2001. s. 46-54.
8 Vice o mapach dodavatelskych retezcu v kapitole 2.2.1.
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Dodavatelsky retézec je moiné popsat na základé jeho Charakteristik a klícovou
charakteristikou dodavatelského retézce je jeho struktura, tj. struktura dodavatelské sité.
Lambert, Cooper a Pagh9 v roce 1998 stanovili tri strukturální dimenze síté, jei je zapotrebí

vzít pri popisování, analyzování a rízení dodavatelského retézce nebo dodavatelské síté v
potaz:

1. horizontální strukturu (délku),

2. vertikální strukturu (sírku), a
3. horizontální pozici pozorovaného subjektu.

Horizontální strukturu ci délku dodavatelského retézce predstavuje pocet stupñü (tj.

vrstev) v celém dodavatelském retézci od puvodního zdroje suroviny po koncového

spotrebitele. Dodavatelské retézce/síté se mohou v délce vyrazné liśit - od krátkych
dodavatelskych retézcu s pouhymi tremi cleny (napr. farmár, ktery na trhu prodává rajcata,
která vypéstoval, śéfkucha^, jenź je kupuje pro svou restauraci a hosty) po dlouhé retézce se

spoustou zprostredkovatelu (napr. vyroba komplexních hi-tech produktu, které musejí predtím,

neź se dostanou ke koncovému spotrebiteli projít dodavatelskymi sítémi cítajícími celé rady
zprostredkovatelu a prekryvajících se dodavatelskych retézcu - to zapríciñuje vznik mnoha
paralelních fyzickych, informacních a financních toku).

Vertikální struktura nebo také sírka dodavatelského retézce uvádí mnoiství obchodních
entit operujících na stejné úrovni (napr. pocet maloobchodníku v konkrétní dodavatelské síti).

Pokud se zaméríme na distribucní cást dodavatelského retézce, byvá śfrka dodavatelského

retézce obvykle popisována termíny intenzivní, selektivní a exkluzivní distribuce.10

Horizontální pozice ekonomické entity v dodavatelském retézci urcuje její pozici - zda se
podnik nachází blíie puvodnímu zdroji zboií nebo blíie koncovému uźivateli prípadné je kdesi
uprostred. Pro kaźdou obchodní entitu je nesmírné duleźite, aby si uvédomovala svou pozici

v rámci retézce - jen tak z ní muźe vytéiit maximální vyhody a zároveñ se vyvarovat

prípadnym hrozbám, které z ní mohou vyplynout. Predpokladem je znalost struktury vlastního
dodavatelského retézce.
Na závér je treba nezapomínat na to, źe dodavatelské retézce v podstaté predstavují

konkurencní vyhodu ekonomickych entit, které jsou jejich cleny, a proto se podle potreby
formují a pretvárí - vznikají tak da^í unikáty.

9 Lambert, D. M., Cooper, M. C., Pagh, J. D. (1998). Supply Chain Management: Implementation Issues
and Research Opportunities. The International Journal of Logistics Management, 9 (2). s. 1-20.
10 Dunne, P. M., Lusch, R. F., Carver, J. R. (2013). Retailing. Cengage Learning.
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Schopnost rfdit systém komplexniho dodavatelského retèzce - jeho clenu, toku, aktivity a
vztahu - se syntetizovala v koncept managementu dodavatelského retèzce. Termin

„management dodavatelského retèzce“ se poprvé objevil v literature v roce 1982 v clanku
Olivera a Webbera nazvaném „Supply Chain Management: Logistics Catches Up with

Strategy“11. Tehdy se zacina tvorit vèdeckÿ obor, manaźerska filosofie a praktickÿ pristup k
vedeni spolecnosti participujicich v dodavatelském retèzci za^enÿ na optimalizaci toku.

Oficialni definice, jeź by byla jednomyslnè prijimana, neexistuje, nicménè nejcastèji citovanou

definici managementu dodavatelského retèzce (SCM, z angl. supply chain management) je ta
vytvorena Council of Supply Chain Management Professionals, ktera rika: „Management
dodavatelského retèzce zahrnuje planovani a rizeni vsech aktivit tÿkajicich se zajistovani a

zprostredkovani zdroju, ùpravu a veskeré logistické ridici cinnosti. Duleź^ je, źe zahrnuje
také

koordinaci

a

spolupraci

s

partnery,

které

mohou

predstavovat

dodavatelé,

zprostredkovatelé, sluźby poskytujici treti strany a odbèratelé. Management dodavatelského
retèzce

v

podstatè

sjednocuje

management

poptavky a

dodavky

uvnitr a

napric

spolecnostmi.“12
Management dodavatelského retèzce byl ve 21. stoleti celosvètovè uznan jako klicova
konkurencni vÿhoda modernich spolecnosti a jejich dodavatelskÿch retèzcu.

1.2 TVORBA SÎTÈ DODAVATELSKÉHO RETÈZCE
Strategicka ùroven tvorby dodavatelského retèzce nebo sitè dodavatelského retèzce se

soustredi na budovani a uzpusobovani celého dodavatelského retèzce ekonomické entity

jakoźto zpusobu prepravy produktu spotrebiteli. Tim, źe si spolecnosti zvoli cesty a zpusoby
budovani sitè dodavatelského retèzce (ci uźsi distribuce), uź dodavatelské sitè vytvari - cini

strategicka rozhodnuti, jeź maji pro jejich byznys klicovÿ, dlouhodobÿ vÿznam, tj. maji
dlouhodobé dusledky a jen vÿjimecnè se mèni. V jadru tvorby sitè dodavatelského retèzce se
nachazi predevsim rozhodovani o poctu a umistèni zarizeni13 a je pochopitelné, źe budovani
tovarny nebo distribucniho centra predstavuje pro spolecnost rozsahlou investici s

dlouhodobÿmi dusledky pro kaźdodenni operace. Vzhledem k tomu, źe ekonomicka źivotnost

tèchto zarizeni muźe citat nèkolik desitek let, je ob^né presnè predpovidat ekonomické a

trźni dopady, jeź budou mit na tovarnu a tim padem na i sit dodavatelského retèzce vliv. Pri

11 Oliver, R. K., Webber, M. D. (1982). Supply-Chain Management: Logistics Catches Up with Strategy.
Outlook, 5(1), s. 42-47.
12 Vitasek, K. (2013). Supply Chain Management Terms and Glossary. Supply Chain Visions.
13 Zarizenim se v teto knize rozumi tovarna, sklad, distribucni centrum, obchod nebo jakykoliv objekt, v
nemz spolecnost provozuje svou obchodni aktivitu.
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tvorbé dodavatelské sité je proto nezbytné zajistit, aby bylo nastavení dodavatelského retézce
efektivní ve vztahu k ocekávanym podmínkám a zároveñ dostatecné flexibilní a prímocaré,
aby se dokázalo prizpusobit necekanym zménám okolních podmínek14. Nicméné existuje

moźnost, jeź umoźńuje mnohem flexibilnéjsí reśeni. Spoluprácí s firmami 3PL15, které pro
obchod zajistí logistické sluźby, se problém vytvárení dodavatelské sité muźe zménit ze

strategického ve spiśe takticky a jeho dusledky mohou fungovat v krátkodobém horizontu
(napr. kdyź se podnik místo zbudování továrny nebo skladu v rámci síté dodavatelského

retézce rozhodne sklad na nékolik mésícu pronajmout). Vyuźitfm outsourcingu se dosud pevné

náklady zméní v náklady relativné variabilní16.
Prestoźe je povaha rozhodnutí ohledné tvorby dodavatelské síté predevśim strategická a
dlouhodobá, v následujících prípadech je nezbytné ji prehodnotit17:

□

kdyź spolecnost vyrazné roste,

□

pokud dochází ke sloucení s jinou ekonomickou entitou (kvuli zméné ve strukture a
velikosti obsluhovaného trhu),

□

jestliźe se néktery z faktoru ovl^ujících tvorbu dodavatelské síté vyrazné zméní -

napríklad v prípadé, źe se kvuli vyraznému nárustu ceny paliva zvyśi náklady na
prepravu.

1.2.1. Rozhodování, cíle a náklady pri tvorbé síté dodavatelského retézce

Pri vytvárení síté dodavatelského retézce p^náśi ekonomická entita do

rízení

dodavatelského retézce nékterá klícová rozhodnutí. Tvorba síté dodavatelského retézce nebo

distribucní síté musí u kaźdého produktu stanovit18:
1. pocet distribucních stupńu v síti,

2. pocet distribucních zarízení,
3. polohu a poslání kaźdého distribucního zarízení,

14 Goetschalckx, M., Fleischmann, B.: Strategic Network Planning, H. Stadtler, i C. Kilger (ed.): Supply
Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies, 3. vyd.,
Springer, 2005. s. 119.
15 3PL je zkratka „logistiky treti strany“ - specializovanych logistickych firem, ktere nabizi zakaznikum
jednu ci vice logistickych sluzeb. Obvykle pracuji pro dva ruzne zakazniky (odesilatele a pnjemce), a proto
se nazyvaji treti stranou.
16 Brandimarte, P., Zotteri, G. (2007). Introduction to Distribution Logistics (Vol. 21). John Wiley & Sons.
17 Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation. 6. vyd.
Pearson.
18 Frazelle, E. (2002). Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management. McGraw-Hill.
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4. każdemu distribucnimu zarizeni pridelit polohu dodavatele a odberatele,
5. rozmisteni zasob v siti.

Je zajimave podotknout, że podle Goetschalckxeho19 se produkt, zdroj produktu (tovarna
vyrobce, dodavatele a mista dovozu), destinace produktu (odberatele) a odberateli

pożadovana uroveń slużeb nepodili na rozhodovani pri tvorbe, na misto toho predstavuji
omezeni ci parametry systemu.

Pokud je rec o cilech tvorby distribucni site nebo site dodavatelskeho retezce, je nezbytne

zduraznit, że ekonomicky subjekt ocekava od strategickeho planovani maximalizaci
ekonomickych vysledku v delśim casovem horizontu20 a prezentaci dusledku strategickych
rozhodnuti na takticke aktivity jako je napr. optimalizace dopravy21. Cilem optimalizace tvorby

dodavatelske ci distribucni site je proto minimalizace celkovych nakladu na drżeni zasob,

naklady spojene se skladem a prepravou, a zaroveń uspokojeni odberatelova pożadavku na
cas dodani. Zaroveń lze rici, że sit je optimalizovana s co nejmenśim poctem distribucnich

zarizeni, ktere se postaraji o reakci v pro odberatele prijatelnem case22.
Uroveń zakaznickych slużeb ovlivńuje sedm hlavnich faktoru struktury distribucni site23:

1. reakcni cas,

2. rozmanitost zbożi,
3. dostupnost zbożi,

4. odberatelova zkuśenost,
5. doba pro vstup na trh (cas, ktery ubehne od vyvoje produktu k jeho uvedeni na trh),
6. viditelnost objednavky (możnost sledovat objednavku),
7. navratnost.

Zmena nektereho z aspektu zakaznickych slużeb vyżaduje zmenu struktury distribucni

(dodavatelske) site. Zlepseni zakaznickych slużeb (zkracenim casu reakce na objednavky,

zvyśenim rozmanitosti zbożi, zvyśenim dostupnosti zbożi, zlepśenim zkuśenośnosti
zakazniku, zkracenim casu mezi vyvojem produktu a jeho uvedenim na trh, zlepśenim

viditelnosti objednavky v dodavatelskem retezci a zvyśenim możnosti vraceni zbożi) teoreticky
vyżaduje zvyseni poctu zarizeni v siti dodavatelskeho retezce - napr. pokud chceme

zkratit cas reakce na objednavku, je nezbytne umistit sklad bliże k zakaznikovi nebo do
distribucni site vclenit dalśi uroveń skladovani.
19 Goetschalckx, M. (2008). Distribution System Design. In Taylor, G. D. (2008). Introduction to Logistics
Engineering (s. 9-1 - 9-18). CRC Press.
20 Goetschalckx, Fleischmann, 2005, s. 117.
21 Brandimarte, Zotteri, 2007, s. 54.
22 Frazelle, 2002, s. 188.
23 Chopra, Meindl, 2016, s. 69-70.
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Nékterí autori tvrdí, źe otázka distribucní síté je predevśim otázkou kompromisu mezi
náklady na dopravu a náklady na skladování, které bÿvají nejcastèji brány v úvahu, pokud se
reśf otázka co nejniźśfch celkovÿch nákladü24. Chopra s Meindlem25 vérí, źe je nutné brát

ostatní náklady v úvahu, nebot’ zmèna v distribucní síti povede ke zmènè v následujících
nákladech dodavatelského retèzce: v nákladech na skladování, nákladech na prepravu,
nákladech na zarízení, nákladech na manipulaci a informacních nákladech.

Pokud jde o náklady na prepravu, je nutné rozliśovat vliv inbound prepravy a vliv outbound

prepravy26. Outbound preprava na jednotku prepraveného zboźí bÿvà obvykle nákladnèjśí neź
inbound preprava na jednotku prepraveného zboźh nebot inbound preprava zajiśtuje transport
vètśích a konsolidovanèjśích zásilek obvykle také po delśich trasách neź outbound preprava.

Otevrením novÿch zarízení (skladü) v distribucní síti se mnoźsM outbound prepravy zredukuje
(nebot nové sklady se nacházejí blíze k zákazníküm a vzdálenosti, jeź je nutné prekonat, jsou

kratsí) a tím pádem se snízí náklady na outbound prepravu. Objem inbound prepravy se

naopak s novÿmi zarízeními vclenènÿmi do distribucní síté zvÿśí (více skladü, do nichź je
potreba dováźet) a proto náklady na inbound prepravu rostou (schéma 1.2). Pokud se tedy

jedná o celkové náklady na prepravu, s novÿmi zarízeními v distribucní síti se nejprve smź^
nebot podíl (v tomto pnpadè levnejsí) inbound prepravy na celkové prepravè je vetsí, neź podíl
outbound prepravy. A tento trend bude pretrvávat do doby, neź bude v distribucní síti takové

mnoźsM zarízení, źe nastane situace, kdy bude podíl inbound prepravy v celkové prepravè

klesat a podíl outbound prepravy stoupat. Podstatnè menśí zásilky putující na mnohem menśí
vzdálenosti a nedostatecné vyuzívání úspor z rozsahu vedou k redukci inbound prepravy. V

tomto okamźiku zacnou celkové náklady na prepravu opèt rüst.

24 Bowersox, D., Closs, D., Cooper, B. (2012), Supply Chain Logistics Management. 4. vyd., McGraw-Hill
Irwin, New York.
25 Chopra, Meindl, 2016. s. 70.
26 Chopra, Meindl, 2016. s. 71.
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Celkové
nakłady
na prepravu,
nakłady
na inbound
prepravu,
nakłady
na outbound
prepravu

Poćet zarizeni v siti (składy)
Celkové nakłady na prepravu

Nakłady na inbound prepravu
Nakłady na outbound prepravu

Schéma 1.2 Vztah mezi naklady na prepravu a poctem zarizenipri vytvarenisite
dodavatelského retezce
Zdroj: Zpracovano na zâkladè Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management. Strategy,
Planning & Operation. 6. vyd., Pearson

Schéma 1.3 zachycuje vztah mezi klicovÿmi naklady v tvorbè site dodavatelského

retèzce. Vedle celkovÿch nakladu na prepravu jsou zde zachyceny také naklady na zasoby a

naklady na zarizeni ci skladovani. Zvÿseni poctu zarizeni v distribucni siti povede ke zvÿseni
zasob a nakladu s nimi spojenÿmi (predevsim nakladu na skladovani zasob) a vice versa. V
modernim obchodu je tudiź jednim z hlavnich trendu redukovani distribucnich urovni
(sniźovani poctu skladovÿch urovni) s cilem omezit zasobovaci urovnè v dodavatelském
retèzci. Na druhou stranu otevirani skladu v distribucnim retèzci bÿva primarnè odüvodnovâno

konsolidaci prepravy27.

27 Bowersox, D., Closs, D., Cooper, B., 2012. s. 309.
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Celkové
nakłady,
nakłady
na zasoby,
nakłady
na prepravu,
nakłady na
zarízení

Celkové nakłady na prepravu
Nakłady na zasoby

Nakłady na zarízení (skladování)

Schéma 1.3 Vztah mezi klícovymi náklady v tvorbe site dodavatelského retezce
Zdroj: Zpracováno na základé Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management, Planning &
Operation. 6. vyd. Pearson

Náklady na zarízení rostou spolu s narüstajícím poctem zarízení v síti a vice versa. Pocet
zarízení nicménè pozitivnè ovlivńuje v prvé radè dobu reakce na zákazníka - s vètśím

mnoźsMm zarízení je spolecnost blfźe zákazníküm a zákazníci rychleji obdrií objednané
zboźń
Informacní náklady jsou spojené s reakcní dobou na zákazníkovu objednávku (nebo

dodací lhütou). Zvÿśení poctu zarízení zkracuje reakcní dobu, ale zvyśuje nezbytné informacní

náklady (vÿvoj nutné infrastruktury pro rychlejśi a presnèjśí sbírání, zpracovávání a vÿmènu
informací).

Jak bylo ukázáno ve schématu 1.3, celkové logistické náklady (tvorené náklady na
zásoby, prepravu a zarízení) se s narüstajícím poctem zarízení v síti nejprve sníźí a poté s

kaźdÿm da^ím zarízením zacnou stoupat. Podle Chopry a Meindla28 by kaźdá spolecnost

„mèla mít alespoń takové mnoźsM zarízení, které minimalizuje celkové logistické náklady“.
28 Chopra, Meindl, 2016. s. 73.
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Pokud pridajf do své site dalsi zarizeni, zajisti svÿm zakaznikum kratśi reakcni cas, ale
zaroven s tim porostou celkové naklady na logistiku. V této zaleźitosti voli ruzné spolecnosti
ruzné strategie (spolecnost muźe mit napriklad odliSné cenové strategie pro odliSné segmenty

zakazniku, jeź ji v reakci na rostouci logistické naklady zajisti odpovidajici narust zisku).
Vytvareni distribucni site vyźaduje zpracovani extrémnè rozsahlého souboru ruznÿch dat,

kterÿ roste s kaźdÿm novÿm zakaznikem, dodavatelem (a)nebo zarizenim ohniskové

spolecnosti. Z tohoto duvodu vyuźivaji spolecnosti pri vytvareni distribucni site odliSnÿ
optimalizacni model. Distribucni model predstavuje statistickÿ model, kterÿ management

vyuźiva pri vÿbehu a vyhodnoceni pozitivni a negativni stranky alternativnich distribucnich

kanalu a pri rozhodovani o umisteni obchodu a skladu behem planovani zasobovaci
logistiky29. Komplexnost modelu tvorby distribucni site vychazi ze znacné diverzity a vysoké

nespolehlivosti vstupnich dat. K popularnejśim modelum tvorby distribucni site patri K-media
model, model lokace a alokace a problém polohy skladu. Niźe nasleduji nejbeźnejśi typy dat,

se kterÿmi tyto modely pracuji30:
□ - zakaznik poźaduje data tÿkajici se produktu ve vśech casovÿch horizontech v ramci

horizontu planovaného,
□ - charakteristiky produktu - napr. financni a fyzické rozmèry
□ - data tÿkajici se geografie lokality kvuli veSkerÿm zdrojum produktu (vÿrobni podniky,
mista dovozu), pripadnÿm distribucnim centrum a zakaznikum,

□ - naklady na prepravu odpovidajici dopravnim moźnostem a vÿchozim a cilovÿm

bodum,
□ - fixni naklady na provoz podniku spojené s distribucnimi centry,
□ - variabilni provozni naklady spojené s praci a managementem materialu v ramci

distribucnich center,
□ - naklady na zpracovani objednavek a informacnich technologii spojenÿch s kaźdÿm

distribucnim centrem,
□ - tok a limity skladovaci kapacity souvisejici s ruznÿmi moźnÿmi velikostmi

distribucnich center,
□ - poźadovana ùroven zakaznickÿch sluźeb a poźadovana kombinace produktu (napr.
maximalni dodaci lhuta zakaznikovi nebo minimalni procento objednavek, jeź je

moźné z distribucniho centra vyskladnit).

29 Ostrow, R. (2009). The Fairchild Dictionary of Retailing, 2. vyd., Fairchild Books, Inc., New York.
30 Goetschalckx, 2008, s. 9-3 - 9-9.
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Na základé téchto dat se na zakázku vytvári ruzné formy sité dodavatelského retézce,

prićemź nékteré z nich budeme podrobnéji probirat v následujici kapitole.

1.1.2. Formy designu site dodavatelského retezce a distribucních kanálú

Na poćátku zvaźováni designu sité dodavatelského retézce se museji spolećnosti
nejćastéji rozhodovat mezi alternativnimi distribućnimi kanály - museji vybrat firmy, skrze néź

se bude zboźi pohybovat na své cesté ke koncovému zákaznikovi.
□ Rushton a kol. analyzovali základni formy distribućnich kanálu od vÿrobce po

maloobchod a klasifikovali je následovné (viz schéma 1.4)31:
□ - vÿrobce dorućuje primo z vÿrobniho podniku do maloobchodu (primá dodávka do

obchodu),
□ - vÿrobce skrze distribućni centrum/centra dorućuje do maloobchodu (primá dodávka

do obchodu),
□ - vÿrobce dorućuje do maloobchodniho distribućniho centra (celostátniho nebo

regionálniho), a

maloobchod poté dorućuje zboźi do jednotlivÿch

prodejen

(centralizovaná distribuce),
□ - vÿrobce dorućuje velkoobchodu, kterÿ dorućuje maloobchodu (obvykle malÿm

obchodnikum a hobbymarketum),
□ - vÿrobce dorućuje velkoobchodu, v némź je moźnÿ prodej za hotové a

maloobchodnici zde následné nakupuji zboźi a osobné jej dorućuji do svÿch prodejen

-

tento typ „zaplnil diru“ v segmentu, ve kterém se obchoduje s malÿmi objemy, jeź

nejsou pri primém do^ováni do malÿch obchodu vÿdé^né,
□ - poskytovatelé specializovanÿch logistickÿch sluźeb (3PL) dorućujici od vÿrobce do

maloobchodu,
□ - spolećnosti specializované na distribuci balićku (ruzni kurÿri) dorućujici od vÿrobce

do maloobchodu,
□ - od vÿrobce pres zprostredkovatele do maloobchodu - tento druh kanálu neni béźnÿ.

V tomto

pripadé

najme zprostredkovatel 3PL pripadné disponuje vlastnimi

prepravnimi ći skladovacimi kapacitami. Nejcastéji se tato forma objevuje jako

obchodni kanál, v némź zprostredkovatel nepricházi do fyzického kontaktu se zboźim.
31 Rushton, A., Croucher, P., Baker, P. (2017). The Handbook of Logistics and Distribution Management:
Understanding the Supply Chain. 6. vyd., Kogan Page Publishers. s. 51-53.

21

Tvorba dodavatelského retezce a logistiky

Schéma 1.4 Alternativni distribuentkanaly pro spotrebitelsképrodukty
Zdroj: Rushton, A., Croucher, P., Baker, P. (2017). The Handbook of Logistics and Distribution
Management: Understanding the Supply Chain. 6. vyd., Kogan Page Publishers

Pri designu distribuce je moźné brát v potaz také analÿzu alternativních lokací, kde by
bylo moźné zboźí shromaźd’ovat a distribuovat jej do vzdálenèjśích destinací a zda bude zboźí

dorucováno zákazníkovi na jím zvolené místo nebo si jej zákazník na urceném místé sám
vyzvedne. V tomto procesu je zapotrebí zváźit dopad konkrétní formy tvorby distribuení síté

na náklady, které by firma a síf musely vynaloźit a na vÿdaje spojené se zákaznickou sluźbou

v dusledku distribucních aktivit nabízenych koncovému zákazníkovi.

Chopra s Meindlem v klasifikaci forem tvorby zásobovací síté hovorí o charakteristikách
kiïcovÿch modelu. Roz^ují śest forem sítí dodavatelského retézce ci designu distribuení síté,

pricemź online prodejem se rozumí presun zboźí z továrny ke koncovému zákazníkovi32:
32 Chopra, Meindl, 2016. s. 73.
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a) sklad vÿrobce s pnmÿm odesíláním,
b) sklad vÿrobce s pnmÿm odesíláním a slucováním v transitu,

c) sklad distributora s dodáním dorucovací sluźbou,
d) sklad distributora s dodávkou kurÿrem,
e) sklad vÿrobce/distributora s vyzvedáváním zákazníkem,
f)

sklad maloobchodu s vyzvedáváním zákazníkem.

Na základé analÿzy vÿśe zminènÿch modelu síté dodavatelského retèzce lze usoudit, źe

se charakteristiky distribucní síté mèni v závislosti na jistÿch základních pravidlech, predevśim
vzhledem k tomu, v jakém místè síte nebo retèzce se shromaźd’ují zásoby. Cím vzdálenèjśím

je místo shromaźd’ování zásob od koncového zákazníka, tím:
□ - jsou prepravní náklady vyśśh
□ - jsou náklady na drźeni skladu niźs^
□ - jsou náklady na zarízení a manipulaci niźs^
□ - jsou informacní náklady vyśśh
□ - je lhuta reakce na zákazníkovu objednávku delsí,
□ - je dostupnost zboźí vètśí,
□ - je cas vstupu na trh (od vÿvoje produktu po jeho uvedení na trh) kratsí,
□ - je viditelnost objednávky vètśí,
□ - je moźnost vrácení zboźí menśL

Kdyź si spolecnosti vybírají design srtè dodavatelského retèzce, musejí vzít v potaz jak
charakteristiky zboźí (poptávku, obrat inventáre, mnoźsM zdroju), tak poźadavky zákazníku s

tímto produktem spojenÿch (vzhledem k dríve zminènÿm prvkum sluźeb) a strategii
spolecnosti (napr. Chce spolecnost nabízet jeśtè vyśśí úroveń zákaznickÿch sluźeb? V jakém

smèru? Jak vysokou?). Vśe je nutné porovnávat s ukazateli vÿkonu ruznÿch alternativních
forem designu srtè dodavatelského retèzce.
Aby se dostaly ke svÿm zákazníkum, kombinuje vètśina spolecností celou radu forem
designu srtè dodavatelského retèzce - nejen kdyź prodává od^né zboźh ale také kdyź
prodává ten samÿ produkt zákazníkum s ruznÿmi poźadavky.
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2. MANAGEMENT
DODAVATELSKÉHO RETEZCE
2.1 ANALYZA DODAVATELSKEHO RETEZCE MAPOVÁNÍM TOKU

HODNOT

2.1.1. Mapování dodavatelského retezce

Pri realizaci procesu v odliśnych oblastech managementu dodavatelského retezce
vyuiívají jeho clenové ruzné podpurné nástroje, jako jsou informacní a komunikacní

technologie

pro

sber,

zpracování

a

vymenu

informací ci

dat,

specifické

hodnoty

dodavatelského retezce, rozmanité podoby konceptu śtihlosti a pruźnosti vedoucích k
eliminaci plytvání a zlepśeni procesu a také mapovací techniky. Mapování se vzhledem ke své

jednoduchosti a potenciálu zlepśit procesy v dodavatelském retezci (obzvteśte logistické
procesy)

stalo

śiroce

vyuźivanym

nástrojem

ve

vśech

oblastech

managementu

dodavatelského retezce.
Garner a Cooper3334
definují mapu dodavatelského retezce jako „ztvárnení vazeb a clenu

dodavatelského retezce doplnené o nekteré informace o obecné povaze celé mapy.“ Miyake
a kol.34 zdürazñují, źe mapa dodavatelského retezce je vysledkem sberu rozlicnych dat a ústí
v celostní pohled, ktery „by v takovém rozsahu jeden clovek nikdy nedokázal zahlédnout“.

Kaźdá mapa dodavatelského retezce musí zobrazovat dva základní prvky: entitu (clena)

dodavatelského retezce a tok dodavatelského retezce. Mapy dále popisují ruzné rysy entit,
dodavatelské stupne, smery toku a jeho charakteristiky a charakteristiky datéích aktivity
(procesu), jeź v daném dodavatelském retezci probíhají. Mapy dodavatelského retezce mohou

znázomovat cely dodavatelsky retezec nebo jen nekteré jeho cásti (napr. vztahy mezi dvema
a více entitami nebo jen zlomek procesu).

Dokonce i nejjednoduśśh spolecne vytvárená mapa dodavatelského retezce povede k
jasnejśimu porozumení pozice kaźdého clena dodavatelského retezce a procesum v

33 Gardner, J. T., Cooper, C. M. (2003). Strategic Supply Chain Mapping Approaches. In Journal of
Business Logistics, 24(2). s. 37-64.
34 Miyake, D. I., Junior, A. S. T., Favaro, C. (2010). Supply Chain Mapping Initiatives in Brazilian
Automotive Industry: Challenges and Oppurtunities. In Journal of Operations and Supply Chain
Management, 3(1). s. 78-97.
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dodavatelském retèzci probihajicim. To mUźe naslednè vést k vyvarovani se zdvojovani v
dodavatelském retèzci, vyssi motivaci, lepsi koordinaci, predvidani a naplnovani efektivnosti

a zvysovani sanci na dalsi zlepsovani procesu v dodavatelském retèzci35. Témèr veskeré
mapy dodavatelského retèzce vznikaji s vyuźitim vÿvojovÿch diagramu. Vÿvojové diagramy
predstavuji druh schématu, které zobrazuje kroky v urcitém procesu a vztahy mezi nimi snadno

srozumitelnÿmi, vseobecnè prijimanÿmi (schvalenÿmi) symboly jako jsou ramecky a spojovaci

cary ci sipky. Hojnè se vyuźivaji témèr ve vsech lidskÿch aktivitach, nejcastèji vsak v
modelovani obchodnich procesu, strukturovaném programovani36 a prezentacich fungovani

systému. Af jsou vyuźivany kdekoliv, jejich smyslem je porozumèt, analyzovat a diskutovat

aktivity37. Koreny vÿvojovÿch diagramu sahaji do roku 1921, kdy je poprvé pod nazvem
„diagram toku procesu“ predstavili pri prezentaci pro clena American Society of Mechanical
Engineers Frank a Lilian Gilberthovi38. Vÿvojové diagramy jsou dnes hojnè vyuźivanÿm

nastrojem - od planovani prostÿch, kaźdodennich ukolù v nasem bèźném prostredi po
nejkomplexnèjsi analÿzy procesu v hi-tech vÿrobè nebo softwarovém programovani. Prestoźe

je moźné vyuźivat celé rady symbolù, dva z nich tvori nedilnou soucast vÿvojového diagramu:
ctverec predstavujici krok v procesu a kosoctverec predstavujici rozhodovani v procesu (vice

o symbolech ve vÿvojovÿch diagramech v kapitole 3.5.2). Existuje mnoho zpùsobù vyuźiti

vÿvojového diagramu a jestè vice jeho typù a moźnosti vÿvoje. Nicménè obvykle proces tvorby
vÿvojového diagramu tvori ctyri kroky:
1. Definice procesù, jeź chcete zakreslit - poskytnuti nazvu, kratkého popisu - obzvlastè

hranic procesu (kde zacina a kde konci).
2. Definice ùrovnè procesu - napr. obecnÿ vÿvojovÿ diagram zachycujici jen hlavni
procesni kroky, podrobnÿ vÿvojovÿ diagram zobrazujici kaźdÿ krok - aktivitu nebo rozhodovani

v procesu, pripadnè vÿvojovÿ diagram rozmisténi, kterÿ klasifikuje procesni kroky v
jednotlivÿch oddèlenich ci je prirazuje zodpovèdnÿm osobam.

3.

Usporadani aktivit do spravného poradi.

4.

Nakresleni spojovacich sipek ukazujicich typ a smèr tokù.

35 Dujak, D. (2017). Mapping of Natural Gas Supply Chains: Literature Review, Proceedings of 17th
International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management. Faculty of Economics in
Osijek, Osijek, Chorvatsko, 11.-12. rijna 2017. s. 293-309.
36 Nassi, I., Schneiderman, B. (1973). Flowchart Techniques for Structured Programming. In ACM Sigplan
Notices, 8(8). s. 12-26.
37 Harrington, H. J., Voehl, F. (2016). The Innovation Tools Handbook: Volume 2: Evolutionary and
Improvement Tools That Every Innovator Must Know. Productivity Press & Milton: CRC Press.
38 Lucidchart (2018): What Is a Flowchart?, https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart-tutorial
(navstiveno 2. srpna 2018).
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Pri vyuzívání techniky vÿvojovÿch diagramu je základem mít neustále na paméti
zákazníka a zpusoby, jak by se dalo vylepśit zákazníkovo chápání procesu, kterÿ vÿvojovÿ

diagram ztvámuje. Aby toho bylo moźné dosáhnout, doporucuje se dbát na konzistenci
v pouźívanÿch symbolech v rámci celého diagramu, logické usporádání aktivity zleva doprava
a poskytnutí jasného pohledu na celÿ proces citelnou velikostí digramu.
Mapy dodavatelské retézce obvykle délíme do dvou skupin:

1.

mapy za^ené na vztazích, a

2. mapy za^ené na aktivité nebo procesu39.

Mapy za^ené na vztazích se pouźívají jako vychozí bod pri predkládání śirśfho obrazu

dodavatelského retézce - jeho klícovy clenu, hlavních toku a vzàjemnÿch vztahu. Za jejich
vznikem obvykle stojí strategickÿ zámér poskytnout obecnÿ pohled na aktivity a moźnost
alokace v dodavatelském retézci bez zamérení se na specifické aktivity40. Mapy za^ené na
aktivité nebo procesu jsou naproti tomu ze své podstaty taktické, soustredí se na urcité procesy

v dodavatelském retézci, které se objevují v entité dodavatelského retézce (napr. ve vyrobním
zarízení nebo v obchodé) nebo mezi nimi (napr. dorucení z vyrobního zarízení do obchodu).

Navíc poskytují podstatné vètśí mnoźsM dat ohledné fází urcitého procesu nebo dokonce jen

o jediné operaci v organizaci. Hlavním smyslem map zaloźenych na aktivité je navrhnout
zmény ve stávajících operacích a tím dosáhnout zlepśeni pracovní efektivity41.

2.1.2

Mapování toku hodnot

Nejcastéji p^jímanÿ typ map zaloźenych na aktivité dodavatelského retézce se vytvárí
vyuźitfm techniky mapování toku hodnot (neboli VSM, z angl. value stream mapping) a

nazÿvá se mapy toku hodnot. Pri snaze o identifikaci a eliminaci p^tvání, stejnè jako pri
navrhování a plánování zmèn vedoucích ke zlepśem je VSM povaźováno za hlavní stihlÿ

nástroj analÿzy produktu a informacního toku. Je to vhodnèjśí zpusob predstavení ś^hlych

vyrobních principu - VSM bÿvá obvykle první ś^hlou akcí, jejimź cílem je systematické

39 Lambert, D. M., Knemeyer, A. M., Charcia-Dastugue, S. J. (2014). Mapping for Supply Chain
Management. In Lambert, D. M. (ed.) (2014). Supply Chain Management: Processes, Partnerships,
Performance. 4. vyd., Supply Chain Management Institute, Sarasota, Florida, 2014. s. 199-200.
40 Lambert, D. M., Knemeyer, A. M., Garcia-Dastugue, S. J. (2014). s. 199-200; Handfield, R. B., Nichols,
E. L. (2002). Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains Into Integrated Value Systems. Ft Press.
41 Barroso, A. P., Machado, V. H., Machado, V. C. (2011). Supply Chain Resilience Using the Mapping
Approach. In Supply Chain Management. IntechOpen.; Gardner & Cooper. 2003.
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pochopeni studovaného procesu nebo systému42. Aplikace VSM se neomezuje pouze na
vÿrobu, vyuźivś se také v logistice a managementu dodavatelského retèzce a v mnoha
aktivitâch souvisejicich se sluźbami - vśude, kde je moźné vyuźit stihlÿ pristup.

Koreny VSM bychom hledali v Toyotè a jejich Toyota Production System, kde s realizaci

stihlé vÿroby zacali jako prvni. Efektivita procesu se stihlÿm zpusobem zlepśuje tak, źe se

eliminuje plÿtvâni (aktivity nepridâvajici hodnotu). Podle Rothera a Shooka43 je cilem primèt
jeden proces, aby dèlal jen to, co potrebuje proces nâsledujici a to tehdy, kdy to potrebuje.
Predmètem VSM je tok hodnot, kterÿ se definuje jako „vśechny aktivity (jak pridavajici tak

nepndâvajici hodnotu), jeź jsou aktuâlnè nutné k tomu, aby se produkt dostal skrze hlavni toky
nezbytné pro kaźdÿ produkt: (1) tok vÿroby od surovin aź do nâruci zâkaznika a (2) tok

plânovâni od konceptu po uvedeni“44. Mapovâni toku hodnot je proto moźné v prvé radè

popsat jako techniku śtfh^ vÿroby vyuźivanou pri analyzovâni, planovani a rizeni toku
materiâlu a informaci nutnÿch k tomu, aby se produkt dostal k zâkaznikovi45. Hill46
charakterizuje VSM jako vizuâlni nâstroj, kterÿ graficky rozliśuje kaźdÿ proces „ode dveri ke

dverim“ v toku produktu, pricemź zviditelnuje jak kroky pridavajici hodnotu, tak kroky hodnotu
nepndâvajici. Lambert a kol.47 zdurazńuji, źe VSM bÿvâ obvykle vyuźivano mezi ctyrmi zdmi

vÿrobniho zavodu pro identifikaci a eliminaci plÿtvani ve vÿrobnim toku. Rother a Shook48
poukazuji na to, źe VSM je o chapani celého toku informaci a materialu a ne o mapè. Mapa je

pouhÿ nastroj. Je to nastroj detekovani plÿtvani a planovani, jak jej zmirnit nebo dokonce
eliminovat.

VSM je aktivita sestavajici z tèchto hlavnich kroku49:
0) Vÿbèr mnoźiny produktu,
1) Nakres aktualniho stavu,

2) Nakres budouciho stavu,
3) Planovani prace a implementace.

Vÿbër mnoziny produktu predstavuje nultÿ krok, predpoklad ùspèśného mapovâni.
Pokud stejné (v odliśnych variantâch) a/nebo souvisejici produkty vznikaji ve stejném

vÿrobnim procesu (coź je v tomto pripadè predmèt analÿzy technikou VSM), je logické

42 Plenert, G. (2010). Reinventing Lean: Introducing Lean Management Into Supply Chain. Elsevier.
43 Rother, M., Shook, J. (1999). Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda.
Lean Enterprise Institute.
44 Rother, M., Shook, J., 1999.
45 SmartDraw: Value Stream Mapping, https://www.smartdraw.com/value-stream-map/ (navstiveno 19.
prosince 2018).
46 Hill, A. V. (2012). The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of
Operations Management Terms and Concepts. FT Press.
47 Lambert a kol., 2014.
48 Rother, M., Shook, J., 1999.
49 Rother, M., Shook, J., 1999.
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soustredit pozornost na celou skupinu procesu souvisejici s produkty, kterou muźeme nazÿvat

mnoźina produktu. Je duleźit^ soustredit se pouze na jednu mnoźinu produktu (nebo dokonce
nèkdy vÿhradnè na jedinÿ produkt) a jejich tok hodnot. Duvody této nezbytnosti jsou dvoji50:

□ VSM je zaloźeno na toku hodnot tak, jak jej vidi zakaznik, kterého zajimaji pouze
specifické produkty,

□ zakreslit vsechny produkty na jednu mapu je prilis komplikované a pro vas a vaseho

zakaznika by vÿsledek nebyl zcela srozumitelnÿ.
Identifikovani mnoźiny produktu, na niź se bude spolecnost zamèrovat, by mèlo probihat

od konce procesu (nebo toku hodnot), tedy na zakladè toho, jak ji vnima zakaznik.

2.1.2.1. Nókres aktuólniho stavu

Prvnim krokem ve VSM je nàkres aktuàlniho stavu. S nakresem VSM se doporucuje
zacinat tak, źe si projdete vÿrobni zavod nebo misto, kde se cilovÿ proces odehrava. Nejprve

zkuste zmapovat ùroven „ode dveri ke dverim“ - od mista, kde vstupuji materialy od
dodavatelu k mistu, kde koncové produkty opousti vasi spolecnost na cestè k zakaznikum. Na

této ùrovni by se mèly objevit kategorie procesu jako „vykladani“ nebo „vrtné prace“ a ne kaźdÿ
krok procesu51.
Mapa by mèla vznikat primo v tovarnè, nejlepsi je kreslit ji jednoduse tuźkou na papir,

abyste si mohli co nejrychleji a nejsnaze dèlat poznamky o tom, co vidite a mapu jste tak mohli
libovolnè upravovat a doplnovat. Finalni verze mapy by mèla vzniknout za vyuźiti viceménè

na VSM specializovaného softwaru (napr. pro ùcely této knihy pouźili autori Microsoft Visio,
jeź disponuje radou preddefinovanÿch VSM symbolu).

Locher52 doporucuje pri sestavovani mapy aktualni situace postupovat nasledovnè:
1. Identifikovat stavajici potreby zakaznika.
2. Identifikovat hlavni procesy (v poradi).
3. Zvolit metriku procesu (nebo atributy dat).

4. Projit hodnotu toku a vyplnit data ramecky.
5. Ustanovit, jak kaźdÿ proces urcuje prioritu prace.

50 Rother, M., Shook, J., 1999.
51 Rother, M., Shook, J., 1999.
52 Locher, D. A. (2008). Value Stream Mapping for Lean Development: A How-to-guide for Streamlining
Time to Market. CRC Press.
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Spocitat ùhrnnâ data toku hodnot jako je cas vÿroby, doba trvani procesu, mira kvality

6.

procesu, nakłady a dalsi ùdaje, jeź mapujici tÿm povaźuje za düleÉité.
Mapy aktualni situace zacinaji poźadavky zakaznika. Mèl by se na nich vyskytovat symbol

zakaznika a ramecek obsahujici hlavni poźadavky (to vse v pravém hornim rohu mapy).

Zacinat zakaznikem je d^eźite, nebot’ vsechna vylepseni v systému by mèla usilovat o zvÿseni
hodnoty zakaznika a/nebo eliminaci (ci alespoń sniźeni) vseho, co hodnotu zakaznika

nezvysuje. Znalost toho, co zakaznik chce a co pro nèj danÿ produkt znamena, je naprosto
klicova.
Kaźdou mapu toku hodnot tvori tri zakladni casti (ztvarńuje je teź schéma 2.1):

□ - informacni tok (horni cast mapy)
□ - tok materialu (spodni cast mapy)
□ - harmonogram (dole, pod tokem materialu)

Schéma 2.1 Pnklad mapy aktualnho stavu toku hodnot ve vyrobe
Zdroj: Upraveno na zâkladè Rother, M., Shook, J. (1999). Learning to See: Value Stream Mapping to Add
Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institue; Langstrand, J. (2016). An Introduction to Value
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Stream Mapping and Analysis https://www.diva-portal.orga/smash/get/diva2:945581/FULLTEXT01.pdf
(navstíveno 17. prosince 2018).

Jako první se zakresluje tok materiálu. Rother a Shook53 radí zakreslovat tok materiálu
v poradí zpracovatelskÿch kroku (toto poradí se obvykle od toho fyzického lisí) zleva doprava
v dolní poloviné mapy. Jeden procesní rámecek predstavuje spojenou skupinu procesu,

kterÿmi materiál protéká. Pokud se procesy oddélí a zásoby prestanou téct, hromadit se a

spolecné se presouvat, pak je zapotrebí pro nové, oddélené procesy vytvorit dalsí procesní

rámecek.
Pod procesním rámeckem je (v datovém boxu) kaidÿ proces popsanÿ hlavními

charakteristikami, jeź jsou pro zlepsení na základé stíhlého prístupu düleiité. Tyto vlastnosti
jsou mérené procesné orientovanÿmi údaji. Mezi casto vyuźívané procesní údaje patrí54:

□ - Cas cyklu - cas, kterÿ uplyne mezi jedním vÿstupem z procesu a dalsím nàslednÿm

vÿstupem v sekundách (jinÿmi slovy cas potrebnÿ k vyrobení jednoho produktu).

Nékdy je nazÿvanÿ téź procesní cas (castéji v souvislosti se sluźbami) - presnÿ cas

potrebnÿ k realizaci néjakého úkolu. Je to údaj sledující schopnost reakce. Cas cyklu
v podstaté mérí vÿkonnost.
□ - Vÿkonnost - mérí prumérnÿ pocet jednotek vyrobenÿch strojem, linkou, jednotkou

nebo továrnou v daném casovém úseku55. Je pocítána jako jednotky na danÿ casovÿ

úsek a je reciprocní s casem cyklu. Je to údaj vyuźívanÿ pri sledování vÿkonu.
□ - Cas prechodu - cas potrebnÿ k prechodu od vÿroby jednoho druhu produktu k

jinému.
□ - Trvanlivost - cást aktivní doby, béhem které je stroj v provozu (vyuźitf).
□ - EPE (kaÈdÿ díl kazdÿ - z angl. every part every) - údaj o rozméru vyrobní série.
□ - Cas vÿroby - doba, kterou jeden díl potrebuje na absolvování celého procesu nebo

toku hodnot od zacátku aź do konce.
□ - Pocet operátorú - podílejících se na urcitém procesu.
□ - Pocet variant produktu - napr. 4 barvy.
□ - Velikost balení - napr. rozméry, pocet základních balení v druhotnÿch obalech nebo

mnoźsM na paleté.
□ - Pracovní cas - na sménu v procesu mínus prestávka, mítink, cas na úklid (v

sekundách).

53 Rother, M., Shook, J., 1999.
54 Rother, M., Shook, J., 1999.
55 Nichol, M. (2016). The 12 Most Important Metrics to Measure in Manufacturing, Matthews: Inteligent
Indentification. https://blog.matthews.com.au/the-12-most-imporatant-metrics-to-measure-inmanufacturing/ (navstiveno 2. zan 2018).
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V tomto kroku je zapotrebí zaznamenat zásoby. Je düleiité zakreslit nejen jejich umísténí
(obvykle se zapisují symbolem trojúhelníku umísténého mezi dvéma procesy), ale také jejich

poćet. MnoźsM zásob na urcitém misté Ize zaznamenat konkrétním císlem oznacujícím poćet
zásob a/nebo ćislem jednotek ćasu (napr. dní) béhem kterÿch je moźné danÿm mnoźstvim
zásob uspokojit poptávku zákazníka, tj. mnoźstvi zásob rozdélené na základé denni poptávky

zákazníka56. Mista, kde jsou uloźeny zásoby, jsou zároveñ témi samÿmi, ve kterÿch se
zastavuje tok procesu.

Vedle interniho toku materiálu (uvnitr firmy), je zapotrebi zakreslit pro tuto skupinu

produktü také externí tok materiálu. Externí materiální tok spojuje dodavatele se zaćátkem
interního toku materiálu (první procesní rómećek nalevo nebo sklad materiálü) a spojuje konec
interního toku materiálu (poslední procesní rómećek napravo nebo sklad finálních produktü)

se zákazníkem. Externí transport (schéma 2.1) indikuje siroká śipka nebo náklad’ák (prípadné

letadlo ći vlak - v závislosti na druhu dopravy).
Informacní tok se zakresluje v opaćném sméru neź tok materiálu - zprava doleva a v

horní poloviné mapy. Informaćni cesta obvykle sméruje od zákazníka ke kontrole vÿroby (nebo
jinému ústrednímu oddélení pro rízení procesu), potom od kontroly vÿroby k dodavateli a od

kontroly vÿroby ke kaźdému procesnímu kroku. Nejćastéji sdélovanÿmi informacemi jsou
zprávy o objednávkách a prognózy a je d^eź^ zakreslovat je oddélené jako dvé śipky rüznÿch

informaćních tokü. Ke kaźdé śipce je moźné pripojit symbol malého, prostého rómećku, kterÿ
vysvétlí, jakÿ druh informace predstavuje. Pouźívají se dva hlavní typy informaćních śipek:

-

úzká, rovná śipka (pro paprïovÿ tok informací) a

- klikatá śipka jako blesk (pro informace vyméñované elektronicky napríklad elektronickou

vÿménou dat - EDI nebo pres internet)57.
Nakonec se pod procesní symboly, do spodní ćásti doporućuje zakreslit casovou osu.
Casová osa znázomuje povahu (pridávající nebo nepridávající hodnotu) a trvání aktivit

probíhajících v toku hodnot. V horních ćástech ćasové osy udáváme trvání aktivity
nepridávající hodnotu (obvykle v sekundách, hodinách nebo dnech) a v dolní ćásti ćasové osy

trvání aktivit pridávajících hodnotu (obvykle ve vterinách). Casová osa se proto nejćastéji
klikatí a pripomíná hradby. Na pravém konci ćasové osy by se mél v horním rómećku objevit

celkovÿ ćas aktivit nepridávajících hodnotu (ćas vÿroby) a uvedenÿ by mél bÿt také celkovÿ

56 Rother, M., Shook, J., 1999.
57 Rother, M., Shook, J., 1999.
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cas aktivity pridávajících hodnotu (procesní cas) jakoźto nejduleźitejśi údaj ve shrnutí toku

hodnot58. Muźe zde byt zmínén také pocet lidí nebo oddélení podílejících se na toku hodnot59.
Bez ohledu na to, zda jsou zakresleny obycejnou tuźkou nebo s pouźitim pocítacového
programu, mapy toku hodnot tvorí ruzné symboly reprezentující informace a materiální
(skladové) toky v analyzovaném systému. Symboly VSM nejsou kompletné standardizované

a jejich tvary je moźné prizpusobovat potrebám nebo preferencím spolecností ci jedincu
(obcas je zapotrebí zcela novy symbol, ktery dosud neexistoval nebo systém nepopisoval

dostatecné dobre), nicméné je duleź^, aby se v rámci jedné spolecnosti pouźivaly stejné
symboly (cimź se zajistí vzájemné chápání uvnitr celé firmy). Nejcastéji uźívané typy je moźné

rozdélit do péti skupin:
1.

procesní symboly,

2.

materiální symboly,

3.

informacní symboly,

4.

obecné symboly, a

5.

symboly pro rozśírené VSM.

Procesní symboly jsou takové, jeź v mapách toku hodnot zachycují aktivity hodnotu

pridávající. Vźdy je dobré je doplnit informací o samotném procesu, ktery strucné popiśe
charakteristiky procesu duleźite pro moźnou implementaci vylepśem.

Tabulka 2.1 Procesní symboly v mapování toku hodnot
Symbol

Název

Process title
Specializovanÿ
proces
2&

2

58 Rother, M., Shook, J., 1999.
59 Locher, 2008.
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Popis
Predstavuje proces, operaci,
stroj nebo oddeleni, skrz nejz
protékâ materiał. Horni ćast
obsahuje nâzev procesu; v dolnim
levém rohu se mûze nachazet
symbol znazomujici, ze se v tomto
procesu mûze/mohou nachazet
operâtor/operâtori
a
ćislo
indikujici jejich poćet. Abychom se
vyhnuli nepraktickému mapovâni
kazdého kroku v râmci procesu,
obvykle
predstavuje
jedno
oddeleni s plynulÿm, interne
zafixovanÿm tokem. V dolnim
levém rohu mûze bÿt zobrazen
poćet
operâtorû
v
tomto
oddeleni/tohoto stroje.
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Process title
Sdilenÿ proces

Zakaznik /
Dodavate

Pokud se nachazi v hornim
levém
rohu,
predstavuje
dodavatele, pokud v hornim
pravém rohu, zakaznika. Mûźe
také predstavovat vnèjsi vÿrobni
procesy..

Ramecek s
daty

Nachazi se pod procesnim
symbolem a obsahuje d^eźita
data
pro
pozorovani
a
analyzovani systému (napr. cas
cyklu (angl. cycle time) - C/T; cas
prechodu (angl. changeover time)
- C/O; trvanlivost - uźitna doba
stroje na poźadani; velikost
vÿrobni série - série nebo EPE;
pocet variant produktu, velikost
baleni, pracovni cas (minus
prestavky), miru plÿtvani, cas
pridavajici hodnotu (angl. value
added time) - VA; cas vÿroby
(angl.
lead
time)
L/T,
vzdalenost)

Pracovni
bunka

Oznacuje, źe ve vÿrobni
bunceje integrovano
nèkolik
procesû
a/nebo
operatorû.
Takové bunky obvykle vytvari
jeden
produkt nebo
skupinu
podobnÿch produktû.

C/T=

L/T=
Batch=

Predstavuje proces, operaci,
oddèleni nebo pracovni centrum,
o které se dèli dalsi skupiny toku
hodnot.
Odhaduje
pocet
operâtorû
potrebnÿch
pro
provedeni mapovani toku hodnot,
nikoli
pocet
operatorû
poźadovanÿch pro zpracovani
vsech produktû.

Distance=

...

Zdroj: Zpracovano na zakladè Lee, Q., Snyder, B. (2017). The Strategos Guide to Value Stream and Process
Mapping. Enna Products Corporation., a Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons,
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm ('navàti'veno 2. zan 2018).

Materialni symboly reflektuji zasoby - jejich toky (interni a externi prepravu) a stagnace

v procesu, stejnè jako jejich mnoźstvi a umistèni. Dale predstavuji zpûsoby, jakÿm jsou

presouvany - v jakém poradi, na jakém principu a/nebo jakÿm dopravnim prostredkem.
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Tabulka 2.2 Materialnisymboly v mapovani toku hodnot

Symbol

Nazev

Zasoby

Tok materiałi z jednoho
procesu do dałśiho na principu
„tłaceni“. Tłaceni znamena, ze
proces neco produkuje bez ohłedu
na to, zda je to v dałśich fazich
procesu okamzite potreba.

Preprava

Zasoby „supermarket“ nebo
kanban. Mała zasoba zbozi je
dostupna stejne jako v supermarketu
a jeden nebo i vice zakaznikû
nachazejicich dał po proudu do
supermarketu prichazi a vybiraji si,
co potrebuji. Pracovni centrum
nachazejici se proti proudu pak
zasoby podłe potreby dopłni.

100

1

Popis

Sipka toku
materiału / tlaceni

Pojistné zasoby predstavuji
docasne sktadovanÿ inventar, kterÿ
zabranuje vzniku probtemii v
procesu (napr. sełhani systému,
zpozdeni ze strany dodavatełe,
neocekavané
pozadavky/objednavky).
Funguje
jako docasné, nikołi permanentni
składovani zasob, a proto by meł
management jasne stanovit, kdy se
budou tyto zasoby pouzivat.

Oznacuje fyzické premist’ovani
a spojuje supermarket s procesem
po proudu.

—

Supermarket

—

Pojistné
zasoby

Tazeni
materiału

34

Prepravy mezi dodavatelem a
zakaznikem
probihaji
externi
prepravou. Nekdy je mozné pro
zdûraznëni
presného
typu
transportniho módu pouzit symboły
letadla nebo vlaku.

Zasoby prvni dovnitr, prvni ven.
Vyuziva se pro systém FIFO
propojujici procesy, jez łimituji vstup
(napr. automaticka vÿrobni łinka).
Mûze také stanovovat maximałni
pocet zasob.
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Externi
preprava

----------- FIFO--------- ►

Fronta FIFO

Tok materiału z jednoho
procesu do dalśiho na principu
„tlaceni“. Tlaceni znamena, źe
proces neco produkuje bez ohledu
na to, zda je to v dalśich fazich
procesu okamźite potreba.

Zasoby „supermarket“ nebo
kanban. Mala zasoba zbozi je
dostupna
stejne
jako
v
supermarketu a jeden nebo i vice
zakazniku nachazejicich dal po
proudu do supermarketu prichazi
a vybiraji si, co potrebuji.
Pracovni centrum nachazejici se
proti proudu pak zasoby podle
potreby doplni.

Zdroj: Zpracovano na zaklade Lee, Q., Snyder, B. (2017). The Strategos Guide to Value Stream and Process
Mapping. Enna Products Corporation., a Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons,
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm (navSti'veno 2. zari 2018).

Pro uspeśny VSM je stejne duleźity take informacm tok. Informacni symboly slouźi ve
VSM pro oznaceni typu a smeru informacniho toku, zaroven cini z nekterych rozhodnuti ci

informaci kroky typicke pro śtihly koncept (napr. umisteni kanbanu, sestavovani nebo sbirani
informaci) (Tabulka 2.3)

Tabulka 2.3 Informacni symboly v mapovam toku hodnot

Symbol

Nazev

Predstavuje ùstredni planovani
vÿroby nebo kontrolni oddëleni,
osobu nebo operaci.

Production control

Kontrola
vÿroby

---------------- ►

Popis

Manualni
informace

Rovna, ùzkâ sipka znâzomuje
obecnÿ tok informaci z obëznikû,
zprav nebo rozhovorû. Dûlezita mûze
bÿt jejich frekvence, pripadnë dalsi
poznâmky.

Electronické
informace

Predstavuji elektronickÿ tok,
jako jsou elektronické vÿmëny dat
(EDI), internet, intranety, LANy
(lokalni sitë), WANy (rozlehlé sitë).
Mûzete zaznamenat frekvenci
vÿmëny informaci/dat, typ uzivaného
média (napr. e-mail, telefon atp.) a
druh vymënovanÿch dat.
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Symbol

Nazev
Verbalni information

--------------Vyrobni kanban

Dopravni
kanban

Signalnf
kanban

Kanban posta

(•)

OXOX

Sekvencovany
„PULL ball“

Load leveling

Popis
Predstavuji verbalni ci osobni
tok informaci.

Tato ikonka zahajuje vÿrobu
predem daného poćtu ćasti.
Signalizuje dodavatelskému procesu,
aby poskytl soućastky procesu po
proudu.

Karta ći nastroj, jeż vydavaji
manipulatorovi materiałem pokyn,
aby presunul soućastky ze
supermarketu do prijimaciho
procesu. Manipulator materiału (nebo
operator) jde do supermarketu a
stahne si nezbytné położky.
Tato ikona se poużiva kdykoliv
mnożstvi dostupnÿch zasob v
supermarketu mezi dvema procesy
pokłesne na spousteci nebo
minimalni hodnotu. Kdyż se v
dodavatelském procesu objevi
trojûhelnik kanbanu, signalizuje
zmenu a vÿrobu série predem
daného rozsahu nebo ćasti
zaznamenané na kanbanu. Hovori se
o nem také jako o kanbanu „jeden na
sérii“.

Misto, kde se nachazi signalni
kanban. Obvykle se poużiva systém
dvou karet a meni se vÿrobni kanban
a dopravni kanban.

Systém tażeni, jenż poskytuje
instrukce procesûm v montażni
podskupine, aby vyrabeli predem
urcenÿ druh a mnożstvi zbożi, typicky
jednu jednotku, bez vyużiti
supermarketu.

Nastroj rovnajici kanbany
do
poradi
odpovidajicimu
mnożstvi vÿroby a jeji skladbè v
urcitém ćasovém ûseku.

MRP/ERP

Planovani s vyuzivanim
planovani potreby materiału
(MRP) / planovani podnikovÿch
zdrojù (ERP) nebo jiného
centralizovaného systému.

Go see

Sber informaci vizualnimi
zpùsoby.

___ z
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Zdroj: Zpracovano na zaklade Lee, Q., Snyder, B. (2017). The Strategos Guide to Value Stream and Process
Mapping. Enna Products Corporation., a Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons,
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm (navstiveno 2. zan 2018).

Pro urate specificke charakteristiky materialu a/nebo informacniho toku, stejne jako k

zaznamenani hodnotu pridavajicich (angl. value-added, VA) ci hodnotu nepridavajicich (angl.

non-value-added, NVA) aktivit a jejich trvani v toku hodnot (tabulka 2.4) se pouzivaji jine,
obecnejsi symboly.

Tabulka 2.4 Obecné symboly v mapovani toku hodnot

Symbol

Nazev

Popis

Bleskovÿ
kaizen

Tyto ikony se poużivaji ke zvyrazneni
toho, co je zapotrebi zlepsit a k planovani
kaizen workshopu pro specificke procesy, jeż
jsou zasadni pro dosażeni mapy budouciho
stavu toku hodnot.

Operator

Zaznamenava
pocet
operatoru
potrebnych na konkretnim pracovisti ke
zpracovani skupiny VSM.

^QJ

Dalsi użitecne nebo potencialne użitecne
informace.

Dalsi
informace

Other
information

Casova
VA

NVA |

|NVA |

Ćasova osa zachycuje etapy pridavajici
hodnotu (casy cyklu) a etapy hodnotu
nepridavajici (cekani). Vyużijte ji pro vypocet
casu vyroby a celkoveho trvani cyklu.

osa

VA

|

Zdroj: Zpracovano na zaklade Lee, Q., Snyder, B. (2017). The Strategos Guide to Value Stream and Process
Mapping. Enna Products Corporation., a Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons,
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm (navstiveno 2. zan 2018).

S vyjimkou predstavovani procesu v jednom oddeleni nebo spolecnosti, je VSM możne

vyuźit pro mapovani procesu v celem dodavatelskem retezci nebo jeho casti. Tyto mapy se

nazyvaji rozsirene mapy toku hodnot (z angl. extended value stream maps, EVSM). Podle

Lamberta a kol.60 prekracuje EVSM hranice firmy a dosahuje obvykle k dodavatelum a
zakaznikum prvni urovne a jen malokdy k celemu dodavatelskemu retezci. Pri zakreslovani
EVSM se poużivaji nektere dalsi symboly, nebot’ mezi spolecnostmi v dodavatelskem retezci

60 Lambert a kol., 2014.
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probihaji urcite aktivity, ktere se lisi od tech, jeź se objevuji pouze v jednom oddeleni

spolecnosti (napr. ustalene postupy pri dodavkach neboli milk run pri dodavkach nebo crossdockingoveho skladovani) (Tabulka 2.5).

Tabulka 2.5 Symboly pro rozsirene mapovani toku hodnot
Popis

Nazav

Symbol

Źeleznićni
preprava

Dorucovano po źeleznici.

_U_________ t) u_________ u_
/

X

je

dorucovan

Letecka
preprava

Material
letecky.

Urychlene
vyrizeni

Symbol
predstavuje
dodavky produktu ći informace,
ktere jsou vźdy nebo alespon
obvykle urychlene vyrizene.

_____ _____ /

________

—

Cross Dock

Milk run

Vozidlo provadejici milk
run opakovane zastavuje, aby
na riiznych mistech nabralo, ci
dorucilo zboźi.
Milk runy
obvykle, nicmene ne nutne,
absolvuji pevne stanovene trasy.
Vyhoda milk runu spociva v tom,
źe vozidlo nemusi byt pro to, aby
bylo
kaźde
doruceni
ekonomicke, plne naloźeno.

Sklad

Predstavuje interni nebo
externi sklad. Je moźne jej
pouźit
misto
ikony
Zakaznik/Dodavatel.

Cross

Prijiźdejici a odjiźdejici
nakladaky jsou v cross-docking
peclive koordinovane, takźe se
materialy
pohybuji
primo,
pripadne jen s minimalne
prodlevou, z prijiźdejiciho vozu
do vozidla odjiźdejiciho.

dock

Seriovy
kanban

38

Kanbanove karty nebo
signaly posilane nebo prijimane
po seriich.
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Zdroj: Zpracovàno na zàkladè Lee, Q., Snyder, B. (2017). The Strategos Guide to Value Stream and Process
Mapping. Enna Products Corporation., a Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons,
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm (navstiveno 2. /an 2018).

2.I.2.2. Vÿvoj mapy budoucího stavu

Dalsím a nejspíse nejduleźitejśim krokem ve VSM je kreslení mapy budoucího stavu.
Mapa budoucího stavu by mêla predstavovat vizualizaci nového, vylepśeného toku hodnot v

organizaci s implementovanou skupinou ześtihlujicich zlepśeni. Tato zlepśeni jsou vÿsledkem
analÿzy mapy stávajícího stavu, snahou o redukci plÿtvàni a synchronizaci aktivit ve stávajícím
toku hodnoty.

Existuji ruzné prístupy ke tvorbê mapy budoucího stavu, ale vêtśina zacíná analÿzou
mapy stávajícího stavu (obcas se nápady pro tvorbu mapy budoucího stavu objeví jiź bêhem

kreslení mapy stavu stávajícího), která si klade za cíl najít odpovêdi na dané otázky. Tabulka
2.6 predkládá tri prístupy: Rother a Shook61 a Keyte a Locher62 navrhují zacínat odpovédí na

totoźné sady otázek, zatímco Strategos Inc.63 zadává jasnê definované úkoly, jeź je zapotrebí
k sestavení nové mapy budoucího stavu splnit.

Tabulka 2.6 Kroky pro vyvoj mapy budoucího stavu

Jaky je cas taktu?

Strategos Inc.,
2018

Keyte & Locher,
2016

Rother & Shook, 1999

Co zákazník
skutecnè potrebuje?

Zhodnot’te mapu
stávajícího stavu a
preved’te informace

Budete vyrabet produkty do
supermarketu, ze ktereho si
zakaznici vyberou (angl. build to
stock, BTS) nebo na objednavku
(angl. build to order, BTO)?

Které kroky vytvárí
hodnotu a které jsou
zbytecné?

Kde muzete vyuzit zpracovani
kontinualnim tokem?

Jak smźit mnoźsM
preruśem v pracovním
toku?

Identifikujte
proces úzkého hrdla

Kde bude zapotrebi vyuzit
supermarketoveho systemu tlaceni,
aby bylo mozne kontrolovat
produkci procesu probihajicich proti
proudu?

Jak budou
kontrolovány preruśem v
toku?

Stanovení
velikosti objednávek a
nastavení prílezitostí

61 Rother & Shook, 1999.
62 Keyte, B., Locher, D. A. (2016). The Complete Lean Enterprise: Value Stream Mapping for
Administrative and Ofice Processes. Productivity Press.
63Strategos, Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons.
http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm (navstiveno 2. zàfi 2018).

39

Spocítejte cas

taktu

Tvorba dodavatelského retèzce a logistiky

Keyte & Locher,
2016

Rother & Shook, 1999

Strategos Inc.,
2018

Do jakého bodu vÿrobniho
retèzce („proces udavani tempa“)
zaradite vasi vlastni vÿrobu?

Jak bude
vyrovnávána pracovní
zátèź a/nebo aktivity?

Identifikujte
potenciální pracoviśtè

Jak budete urovnavat vÿrobni
mix v procesu udavani tempa?

Jak budeme rídit
novÿ proces?

Urcete lokality
kanbanu

Jakÿ objem prace budete v
procesu udavani tempa
konzistentnè pridavat a ubirat?

Jaká zlepśen
procesu budou nezbytné
k dosaźen budoucího
stavu?

Stanovte metody
plánování

Jaka zlepseni procesû budou
Spocítejte cas
zapotrebi, aby mohl tok hodnot
vÿroby a casy cyklu
proudit tak, jak stanovi plan
budouciho stavu?
Zdroj: Upraveno na zaklade Rother, M., Shook, J. (1999). Learning to See: Value Stream Mapping to Add
Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute; Keyte, B., Locher, D. A. (2016). The Complete Lean
Enterprise: Value Stream Mapping for Administrative and Ofice Processes. Productivity Press; Strategos,
Inc. (2018): Value Stream Mapping Symbols & Icons. http://www.strategosine.com/vsm_symbols.htm
(navstiveno 2. zan 2018).

Rytmus vśem aktivitam v toku hodnot by mely udavat poźadavky zakaznika. Zcela zjevne
neni dobre produkovat menśi neź zakaznikem poźadovane mnoźstvi, nicmene v souladu se

śtihlym myśleni neni zaroven zapotrebi produkovat ani vic, neź kolik zakaznik poźaduje (nebo
bychom se tomu meli vyhybat). Proto je zapotrebi vypocitat cas taktu. Cas taktu se definuje

jako „rychlost potrebna k dokonceni prace na zaklade poptavky zakaznika“64 nebo „jak casto
byste meli vyrobit jeden produkt na zaklade rychlosti prodejü, abyste uspokojili poptavku
zakaznika“65. Cas taktu se vypocita nasledovne66:

Cas taktu =

Efektivní pracovní cas za urcité období
Potreby zákazníka za urcité období

Efektivní pracovní cas je pracovní cas mínus prestávky, jednání a úklidovy cas a potreby

zákazníka za urcité casové období jsou skutecné poźadavky zákazníka v urcitém casovém
úseku (napr. béhem jedné smény). Cas taktu je referencní údaj, béhem nehoź by mél proces

probéhnout (napr. vyroba), aby byla v dostupném pracovním case vcas uspokojena
zákazníkova poptávka67.

64 Keyte, Locher, 2016.
65 Rother, Shook, 1999.
66 Keyte, Locher, 2016.
67 Keyte, Locher, 2016.
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Na zacátku vytvárení mapy budoucího stavu do ní Strategos68 doporucuje nejprve z mapy

stávajícího stavu prenést urcité neménné informace (napr. poźadavky zákazníka, dodavatele
a zákazníka).

Hlavní zlepsení v budoucím stavu by mély vycházet z implementace plynulého toku
do procesu. V místech, kde se proces musí zastavit, by mél byt zavedeny systém tazení
zaloźeny na vyrobé pouze toho, co zákazník poźaduje a v dobé, kdy to poźaduje. Cílem je

zkrácení procesu, sniźeni zásob a zlepsení efektivity. V této fázi je zapotrebí podrobit aktuální

stav kritice, hledat plytvání a snaźit se pricházet s novymi nápady, jak jej zredukovat ci
eliminovat a jak proces zlepsit. Mezi béźné potfźe, které se v procesech objevují, patrí

zbytecné zásoby, dlouhy cas cyklu, dlouhy prepravní cas, nízká trvanlivost, dlouhá doba

prípravy a nízká kvalita.
Po odhalení, kde dochází k plytvání (tj. v cem spocívají problémy), pristupte ke vclenéní
novych nápadu vyuźívajících stíhlá resení do mapy budoucí stavu. Vźdy volte holisticky prístup

- kaźdé jednotlivé zlepsení musí byt navázáno na dalsí intervence v procesu. Na proces je

zapotrebí nahHźet jako na celek a následky je nutné vźdy analyzovat v kontextu hodnoty pro
zákazníka jako vysledek celého toku hodnot.

K nejcastéji uźivanym symbolum a resením v mapách budoucího stavu patrí:
□

Pracovní buńka, jeź integruje více operací s více operátory (procesní kroky jsou

kombinované a symbol je umístény v jednom procesním rámecku) k posílení toku.
□

Koncept kanbanového systému tazení (se symboly kanbanové vyroby, dopravního

kanbanu, signálního kanbanu a supermarketu) k odstranéní potreby predpovídání a
k vyrobé cílenych produktu pouze tehdy, kdyź je po nich poptávka.
□

Symbol levellingu a rámecek load-levellingu pro rovnomérné udraování hladiny vyroby

béhem smény a vyhybání se hromadéní.
□

Symbol oznacující potrebu zlepsení urcitého procesu (bleskovy kaizen) s krátkym

popisem problému, se kterym je zapotrebí se vyporádat, aby bylo moźné
implementovat navrhovaná zlepsení.
□

Prosté zastavení zbytecnych, hodnotu nepridávajících aktivit.

resení obvykle

Stíhlá

nejde

implementovat bez

urcitych

úprav.

Pro zavedení

kanbanového systému taźeni nebo integrování mensího poctu procesu v pracovní buńce pro
zajisténí plynulého toku jsou nezbytnym predpokladem urcité kroky. Poźadavky na zlepsení

procesu

je

nutné

zaznamenat

také

do

mapy

budoucího

stavu

se symbolem

bleskového kaizenu a strucnym vysvétlením. Vźdy se nachází na mapé vedle procesu, ktery
je moźny zlepsit. To znamená, źe na téchto místech je zapotrebí ke zlepsení nékteré cásti
68 Strategos Inc., 2018.
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procesu vétsího úsilí, aby mohlo v budoucí situaci stíhle zlepsení správné fungovat.
Bleskovy kaizen (nékdy také události v kaizenu, kaizen blitz nebo gemba kaizen, prípadné

workshop bleskového zlepsení procesu) je „cíleny, intenzivní a krátkodoby projekt, v némi
mezifunkcní tym provádí v krátkém case rychlá zlepsení“, obvykle béhem trí aź péti dní69.
Hill70stanovuje, źe kaizenová akce je praktická, pracovní, action leasingová a vzdélávací
aktivita vedená zkusenym facilitátorem tykající se identifikace, vyhodnocování a zlepsování
procesu.

Nakonec vyźaduje VSM implementaci plánu rozvoje, aby mohla realizace zacít. Smysl

tohoto plánu je poskytnout transparentnéjsí, spolehlivéjsí a méritelnéjsí transformaci
stávajícího procesu v proces vylepseny tak, jak jej navrhuje mapa budoucího stavu. Základ
pro implementaci plánu rozvoje budoucího stavu predstavuje bleskovy kaizen zakresleny

v mapé budoucího stavu. Kaizenu lze dosáhnout tehdy, kdyź kaźdy zvlást tvorí sada krokü

s uvedenym casovym rámcem pro jeho realizaci, méritelnymi cíli a odpovédnou/ymi
osobou/ami. Tym odpovédny za VSM by mél teź stanovit poźadované zdroje, odhadnout

ocekávané benefity a stanovit priority71. Poté muźe implementace zacít.
Konec to ovsem není. Jakoźto stíhly nástroj je VSM permanentní proces. Po implementaci

mapy budoucího stavu se z ní po prvním opakování stává mapa stávajícího stavu. V
rámci neustávajícího úsilí o dalsí zlepsení toku hodnot by tak mél zacít proces tvorby nové

mapy budoucího stavu.
Prístupy k procedure VSM se vyvíjejí v souladu s urcitymi poźadavky procesu a

technologií a aktivity proto specifikují ruznymi zpusoby. Braglia a kol.72 prinásí vylepseny

postup VSM pro komplexní, nelineární tok hodnot, ktery tvorí sedm kroku:

1.

vybér produktové skupiny;

2. identifikace moźného sdílení stroju;
3. identifikace hlavního toku hodnot;

4. zmapování kritické cesty;
5. identifikace a analyza plytvání;
6. zmapování budoucího stavu kritické/sub-kritické cesty;

7. identifikace nové kritické cesty a opakování celého procesu.

69 Kaizen Consulting Group (2018). Kaizen event. http://www.leansingapore.com/kaizen-event/ (navstiveno
2. zan 2018).
70 Hill, A. V. (2012). The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of
Operations Management Terms and Concepts. FT Press
71 Locher, 2008.
72 Braglia M., Carmignani, G., Zammori, F. (2006). A New Value Stream Mapping Approach for Complex
Production Systems. International Journal of Production Research, 44 (18-19), 3929-3952.
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V poślednich nèkolika letech se v dusledku soucasné digitalizace vÿroby 4.0 ci

takzvaného digitální vÿroby objevují nové prístupy k VSM. Meudt a kol.73 navrhuji novÿ prístup
k redukci informacnè-logistického plÿtvàni nazÿvanÿ Mapování toku hodnot 4.0. Haschemi a

Roessler74 navrhují k integrálnímu zvázení Stíhlou a digitální vÿrobu nazvanou Prozíravé

mapování toku hodnoty. Nové prístupy ke stíhlosti se zakládají a jsou adaptovány na vÿvoj na
poli informacních technologií a aktuální prístupy k operacím spolecností. Jejich jádro a cíl vsak
zustávají stále stejné - vylepsení procesu a orientace toku na základé redukce a eliminace

ptytvání.

2.2.
REALIZACE STÍHLÉHO A PRUZNÉHO DODAVATELSKÉHO
RETÉZCE

2.2.1. Základ stíhlosti

Koncept stíhlosti se poprvé objevil v továrné spolecností Toyota po druhé svétové válce
jako novy zpusob organizování vyrobních procesu nazyvany Vyrobní systém Toytoa (angl.
Toyota Production Systém, TPS). V cele zavádéní a rozvoje TPS stál slavny inźenyr Taiichi
Ohno (néktery nazyvany „Otec stíhlosti“), jenź trval na systematickém odstrañování plytvání75

jakoźto nikdy nekoncícím zpusobu, jak zlepsovat efektivitu. Toyota chápala sklad jako plytvání.
Vedle néj identifikovala dalsích sest typu plytvání, které se staly hlavním tercem redukce.

Jeden bod (schopnosti zaméstnance) byl pridán pozdéji (tabulka 2.7).

Tabulka 2.7 Typy plytvánípodle stíhlosti
Plÿtvàni

Popis

Preprava

Jakákoliv preprava cástí, hotového zboźG surovin, balení mezi
interními sekcemi spolecnosti.

Zásoby

Udrzování nadbytecnÿch zásob surovin, cástí probíhající práce
(angl. work-in-progress, WIP)76 a konecnÿch produktù.

Pohyb

Jakÿkoliv nadbytecnÿ pohyb nebo śpa^ ergonomie, obzv^tè pri sbírání
nebo rovnání soucástí nebo pri obcházení kvûli doh^ení na vèci nebo lidi.

73 Meudt, T., Metternich, J., Abele, E. (2017). Value Stream Mapping 4.0: Holistic Examination of Value
Stream and Information Logistics in Production. CIRP Annals, 66(1), 413-416.
74 Haschemi, M., Roessler, M. (2017). Smart Value Stream Mapping: An Integral Approach Towards a
Smart Factory, 3. mezinarodni kongres technologické inzenyrstvi a vèdy, Kuala Lumpu.
75 Plytvani (japonsky termin zni Muda ) je mozné definovat jako cokoliv, co narusuje tok produktù a sluzeb
uvnitf toku hodnot a ven k odbèrateli (Plenert, 2010) nebo jako jakoukoliv aktivity, jez odbèratelovi
nepfidava hodnotu. Plytvani mùze byt zbytecné (odvratitelné) a nutné (aktualnè a docasnè nevyhnutelné).
76 Casti probihajici prace (WIP) pfedstavuji zasobu soucasti nebo montaznich podskupin, jez se nachazi
mezi dvèma stadii procesu (obvykle vyroby) a cekaji na dalsi zpracovani.
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Cekání

Jakÿkoliv cas strâvenÿ cekáním na nástroje, cásti, suroviny,
balení, kontroly, opravování atd. Stroje nebo lidé mohou cekat.

Nadprodukce

Vyrábéní vètśího mnoźsM neź je zapotrebí, prípadné predtím
neź je zapotrebí.

Nadbytecná
práce

Vykonávání vètśího mnoźsM práce, neź je nezbytné (napr. poskytování
vyśśí kvality neź je nutné, vykonávání zbytecnÿch operací nebo doh^ení na
chod stroje).

Chyby

Opravy, predélávání práce, prepocítávání, prebalování a dalsí situace, ve
kterÿch není práce dobre odvedena hned napoprvé.

Nevyuzívání mysli a kreativity zaméstnance.

Dovednosti

Zdroj: Hill, A. V. (2012). The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of
Operations Management Terms and Concepts. FT Press.

James Womac, Daniel Jones a Daniel Roos popisovali zpüsob vyroby v Toyoté ve své
první knize „The Machine That Changed the World“ z roku 199077, kde jej oznacili jako stíhlou
vyrobu. V ní a v jejich druhé knize „Lean Thinking“ z roku 199677
78 odhalili srozumitelnym a

zajímavym zpüsobem vsechny základní principy a detailní prvky stíhlosti a zaźehli tak

nesmírny zájem o implementaci stíhlosti v celé skále obchodních aktivit. To byl zacátek
zásadního sírení stíhlosti v teorii i praxi po celém svété.

Koncept stíhlosti se v dnesním obchodu zakládá na principech redukce, standardizace a
úspor

z rozsahu,

presto

stále

neexistuje

jednotné

akceptovaná

definice

stíhlosti.

Plenert79navrhuje prístup s prihlédnutím ke spolecnosti Mainstream Management, která
stíhlost definuje jako „systematicky prístup, v némź se celá spolecnost soustredí na trvalé

zlepsování kvality, nákladü, dorucování a bezpecnosti vyhledáváním a eliminováním plytvání,

vytvárením toku a zvysováním rychlosti schopností systému reagovat na zákazníkovu
poptávku“. Lean Enterprise Insitute80 jednoduse stanoví, źe stíhlost znamená „vytvárení vétsí

hodnoty pro zákazníka s mensími zdroji“. Naylor a kol.81 definuje stíhlost jako „rozvíjení toku
hodnoty k eliminaci veskerého plytvání vcetné casu a zajisténí úrovné plánu.“
Plenert82 shrnuje hlavní vyhody stíhlé metodologie: eliminace plytvání, omezení casu

cyklu a casu toku, zvysení kapacity, redukce zásob, zvysení zákazníkovy spokojenosti,

eliminace úzkych hrdel a zlepsení komunikace. Stíhlost je tedy skupina nástrojü a metodologií
vyvinutá s cílem zefektivnit procesy. Aby toho mohlo byt dosaźeno, stíhlé aktivity vźdy

77 Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. (1990). Machine That Changed the World. Simon and Schuster.
78 Womack, J. P., Jones, D. T. (1996). Lean Thinking - Banish Waste and Create Wealth in Your
Corporation, 2. revidovane a doplnene vyd., Free Press.
79 Plenert, G. (2010). Reinventing Lean: Introducing Lean Management Into the Supply Chain. Elsevier.
80 Lean Enterprise Institute Inc. (2018). What Is Lean?, http://www.lean.org/WhatsLean/ (Navstiveno 2. zdfi
2018).
81 Nailor, J. B., Naim, M. M., Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the Lea nand Agile Manufacturing
Paradigms in the Total Supply Chain. International Journal of Production Economics, 62(1-2), 107-118.
82 Plenert, 2010.
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predstavuji zmenu procesu, lidi a spolecnosti jako celku. A zmena neni nikdy snadna. Plenert83

proto tvrdi, źe nejteźśi casti implementace stihleho pristupu do firmy je jeho prijeti lidmi

(zamestnanci firmy). Bez prijeti napric firmou nemaji technicke nastroje źadny velky smysl.
Prestoźe prijeti procesu tvori 80 % śtihleho usili a technicka cast jen 20 %, pouze jejich spojeni
zajiśtuje udrźitelnost śtihleho zlepśeni ve firme. Proto Plenert rozdeluje śtihle nastroje na

nastroje prijeti a technicke nastroje uvedene v tabulce 2.8.

Tabulka 2.8 Śtihle nastroje
Technické nástroje
stíhlosti

Nástroje k prijetí stíhlosti

Mapování toku hodnot
Vÿvojovÿ diagram systémû

Model zmeny urychleni procesu (CAP)
Model zmeny podle Kottera

Prulomove myśleni

Spagetovÿ diagram

Management koncepce

Mapa budoucího stavu toku hodnot

Prohlizeni

Cas taktu

Pruzkum efektivity tym u

Seznam śtfhlych krokû nebo śtfhle noviny

Pruzkum pripravenosti na zmenu

Stíhlé akce

Myers Briggs

5S

Posileni

Tvorba bunèk

Rozvoj rymu

JIT (Just-In-Time)

Johariho okno

Poka-Yoke

Źebrik dedukce

P/Q analÿza (z angl. Product/Quantity)

PAPT (pasivni/agresivni - lide/ukol)

Six Sigma

Situacni vedeni

SPC (statistická regulace provozu)

Systemy hodnot

TPM (totalnè produktiv™ údréba)

Krivky uceni

Vizuální pracoviśtè
Plytvání

Kaizen
Model zmeny urychleni procesu (CAP)
Model zmeny podle Kottera

Design vÿroby
SMED (systematickÿ proces pro minimalizace
casû)

Prulomove myśleni

TQM (totální rízení kvality)
TQC (totální kontrola kvality)

BPI (zlepśování podnikovÿch procesû)
Kanban

Jidoka

Standardní práce

83 Plenert, 2010.
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Brainstorming
Mapování toku hodnot
Vÿvojovÿ diagram systémii

Spagetovÿ diagram
Zdroj: Upraveno na zaklade Plenert, G. (2010). Reinventing Lean: Introducing Lean Management Into the
Supply Chain. Elsevier. s. 154-155.

Jak jiź bylo receno, śtlhly prístup k procesu a optimalizaci obchodní vÿkonnosti má své

koreny ve vÿrobè, nicménè existují ruzné variace a yy^źi^ v oblastech jako je ś^hlost ve
s^bách (napr. koncept śtfh^ kanceláre Vanzant-Sternové84, zdravotní péce, maloobchodní

podnikání, distribuce, vÿstavba, vedení, projektovÿ management, znalost práce nebo
financních sluźeb).

Stíhlost se vyznacuje pèti kiïcovÿmi principy, které definovali Womac a Jones85:
1. Stanovení hodnoty - vzhledem k tomu, źe hodnotu „definuje vÿhradnè konecnÿ

zákazník“ a jeho potreba konkrétního produktu, spolecnosti si musí nejprve uvèdomit, kdo
jejich koncovÿ zákazník je a potom „definovat hodnotu konkrétního produktu (zboźh sluźby ci

obojího), kterÿ za urcitou cenu v urcitém case uspokojí zákazníkovy potreby“86. Jinÿmi slovy

musí spolecnosti pracovat na dorucování produktu a/nebo sluźeb, jeź zvyśi zákazníkuv pohled
na cenu jakoźto vÿsledek daného procesu.

2. Identifikování a mapování toku hodnot - jako první by mèly bÿt identifikovány vśechny

hodnotu

pridávající a

hodnotu

nepridávající aktivity

(nutné,

nevyhnutelné,

hodnotu

nepridávající aktivity a vyhnutelné aktivity, jeź nevytvárí źádnou hodnotu) napríc celÿm
procesem. K urcení vśech kroku v toku hodnot se obvykle vyuź^ technika mapování toku
hodnot (více v kapitole 2.1.2). Následuje eliminace zbytnÿch, hodnotu nepridávajících aktivit,

takzvaného ptytvání.

3. Vytvárení toku - cílem je propojit kroky vytvárející hodnoty tak pevnè, aby mezi nimi

nedocházelo k p^tvání, coź umoźni hladkÿ tok hodnot produktu nebo sluźeb k zákazníkovi

(bez preruśeni, zpoźdèní nebo ùzkÿch hrdel).
4. Tah - umoźńuje zákazníkovi stáhnout hodnotu z dalśfho, proti proudu se nacházejícího
kroku/aktivity. To by mèlo bÿt moźné jakoźto dusledek predchozích kroku, v nichź je tok

zlepśenÿ a cas vÿroby zkrâcenÿ. Pak je mnohem snazśí vyrobit a/nebo dorucit jen to, co je

84 Vanzant-Stern, T. (2016). Lean and Agile Project Management - How To Make Any Project Better,
Faster, and More Cost Effective. Taylor & Francis Incorporated.
85 Womack, Jones, 2003.
86Womack, Jones, 2003.
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„taźeno“ zákazníkovou objednávkou na cas87 - napr. pouze kdyź jsou objednané produkty
potreba.

5. Bezchybnost - kdyź jsou první ctyri kroky dokonceny, muźe zacít novÿ cyklus procesu

- trvalá snaha o dosaźeni bezchybného stavu s nulovÿm plÿtvànim, tvorenÿm vÿhradnè
hodnotou pro zákazníka (trvalé zlepsování).
Pri implementaci stíhlosti ve spolecnosti nebo v nèkteré její cásti by mèly bÿt stíhlé

principy provâdèné v predkládaném poradí. Lidé, kterí se na zavádéní podílejí, jsou tím pádem
vedení a implementace stíhtych technik muźe bÿt úspésná. Schéma 2.2 popisuje obvyklé
poradí implementace stíhlych principó a zdurazńuje podstatu stíhlych procesu vycházející z

trvalého zlepsování.
1.

Stanovte hodnoty

2.

Zmapujte tok hodnot

3.

Vytvorte tok

4.

Ustanovte tah

5.

Usilujte o bezchybnost

Schéma 2.2 Poradí implementace stíhlych principu

Zdroj: Upraveno na základé Lean Enterprise Institute Inc. (2018). What Is Lean?.
http://www.lean.org/WhatsLean/ (navstíveno 2. zárí 2018).

87 Rushton, A., Croucher, P., Baker, P. (2017). The Handbook of Logistics and Distribution Management:
Understanding the Supply Chain. 6. vyd., Kogan Page Publishers.
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Realizace stihlosti by mêla stat na dvou hlavnich pilinch: respektu vuci lidem a trvalém

zlepśovani88. Respekt vuci lidem se da rozdêlit na: respekt vuci zakaznikum (dorucovani

produktu a sluźeb s nejvyśśi moźnou hodnotou a s minimalnim plÿtvanim), respekt vuci
zamêstnancum (stihlé organizace propujcuji svÿm zamêstnancum takovou moc, aby mohli

reśit problémy a cinit rozhodnuti) a respekt vuci pracovnikum v tÿmu (uvaźovat a fungovat jako
systém, aby bylo moźné dosahnout cilu, které v ocich zakaznika predstavuji hodnotu). Na

druhou stranu predstavuje neustalé zlepśovani (neboli v japonské terminologii kaizen)

„metodu pro identifikaci prileźitosti pro zefektivnêni prace a redukci plÿtvani, cimź se zlepśuje
rychlost a kvalita dorucovani hodnoty“89. Dnes se tato kontinualni snaha o zlepśeni soustredi
predevśim na pridavani hodnoty, zatimco sniźovani plÿtvani predstavuje jen jeden z aspektu.

2.2.2. Pruzny dodavatelskÿ retêzec
Pruźny dodavatelskÿ retêzec je mladśi koncept procesu zlepśovani neź śtihlost a jeho

hlavnimi charakteristikami jsou schopnost reakce a flexibilita. Rushton a kol.90 definuji pruźny
dodavatelskÿ retêzec jako „rozvoj strategické struktury a operace, kterÿ umoźńuje rychle

reagovat na nepredpokladané zmêny v zakaznikovê poptavce.“ Tento koncept je postavenÿ
na spolupraci firem v dodavatelském retêzci pri plnêni poźadavku zakaznika flexibilni

organizaci vÿroby a distribuce. Mezi duvody rozvoje pruźnych dodavatelskÿch retêzcu mimo

jiné patri91:
□

podstatné zkracené cyklu źivotnosti produktu;

□

rapidni narust rozmanitosti finalnich produktu;

□

hromadici se zboźi (vyśśi riziko zastaravani kvuli castÿm zmênam v poźadavcich
objednavek);

□

vzestup internetového obchodu a rozvoj primého prodeje a nakupy, které vedou

k podstatnê rychlejśimu dorucovani, jeź zakaznici poźaduji.

Koncept pruźnosti lze aplikovat jak na individualni spolecnosti tak sitê (dodavatelského

retêzce). Je nicménê nutné pochopit, źe bez ohledu na to, co spolecnost sama dêla, aby

zlepśila svou schopnost reakce a flexibilitu, bude toto ùsili vźdy limitovano, pokud nebudou

88 Planview Inc. (2018). What Is Lean?. http://www.planview.com/resources/articles/what-is-lean/
(navstiveno 2. zan 2018).
89 Planview Inc., 2018.
90 Rushton a kol., 2017.
91 Rushton a kol., 2017.
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dodavatelé a/nebo zákazníci také pruźni, napr. pokud se spoleenost, která usiłuje o pruźnost,
musí vyporádávat s dlouhÿmi doplñovacími easy ve vÿrobè92.
Schéma 2.3 zpracovává hlavní charakteristiky ùspèsnÿch p^nÿch dodavatelskÿch

retèzcu. Ty predstavují základní predpoklady pro rozvoj struktury p^ného dodavatelského
retèzce.

Aby mohl bÿt dodavatelskÿch retèzec virtuální, musí bÿt spoleenosti v nèm figurující
propojené prislusnÿmi informaeními a komunikacními technologiemi (ICT) tak, aby mohly

sdílet informace, jeź jim umoźni rozvoj dodavatelského retèzce za^eného na informacích

spíse neź dodavatelského retèzce za^eného na zásobách. Tak budou moci vsichni clenové
dodavatelského retèzce jednat na zàkladè stejnÿch dat reàlnÿch poźadavku

(napr.

z elektronickÿch platebních terminálu v maloobchodu) a presnèjsi predpovèdi tím pádem

povedou ke snízení rozsahu zásob93.
Virtuálnost

Trźni citlivost
Pruźny dodavatelskÿ retèzec

Pripojování procesu

Zaloźeny na síti

Virtuálnost

Trzní
citlivost

Rruzny
dodavatelskÿ
retezee

Pripojovái
procesu

Schéma 2.3 Charakteristiky pruzného dodavatelského retezce
Zdroj: Harrison, A., Christopher, M., van Hoek, R. I. (1999). Creating the Agile Supply Chain. London:
Intitute of Logistics and Transport cit. In Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. 4.
vyd., Pearson UK.
92 Christopher, M. (2016). Logistics & Suply Chain Management. 4.vyd., Pearson UK.
93 Christopher, 2016.
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Trźni citlivost je charakteristikou dodavatelského retézce, jeź je úzce spjatá s koncovymi

uźivateli a sbírá data o novych trendech a o védomych a podvédomych zvycích zákazníka,
které mohou byt racionální a/nebo iracionální (z analyz z platebních terminálü, rozhovorü

s prodavaci nebo influencery). Pn^né dodavatelské retézce jsou obvykle schopné rychle císt

skutecné poźadavky a reagovat na né94.
Pri vytvárení struktury p^ného dodavatelského retézce vzniká podstatné lépe reagující
dodavatelsky retézec vykazující následující charakteristiky95:

□

Zásoby jsou udraované v tak nízké míre, jak je to jen moźné.

□

Dokoncené zboźi byvá obcas dorucováno primo z továrny.

□

Doplñování na rüznych úrovních dodavatelského retézce se rídí aktuálními prodejními
daty ze systémü platebních terminálü.

□

Vyroba je plánována napríc funkcními hranicemi.

□

Systémy dodavatelského retézce jsou vyrazné integrované, poskytují jasny prehled o

zásobách na vsech úrovních.
□

Cas vyroby je zkráceny na minimum.

□

Jsou vyuźívané principy odkladu.

□

Vétsina zásob je drźena v rozpracovaném stavu a ocekává finální konfiguraci, jeź se

bude zakládat na konkrétních poźadavcich zákazníka.

Je dü^ité zdüraznit, źe ackoliv pruźny dodavatelsky retézec usiluje o zlepsení

schopnosti reakce a flexibility, nevyhnutelné je zapotrebí udrźovat stejnou nebo jesté vyssí
úroveñ kontroly kvality a nákladü.

2.2.3. Delící bod - misto, kde koncí stíhlost a zacíná pruznost
Ve

chvíli,

kdy

firmy

zvazují

zavedení

ś^hlejślho

nebo

pruźnèjśího

prístupu

v dodavatelském retézci, zvazují celou radu faktorü96. Nejdûleźitèjśím faktorem je lokalita

délícího bodu (nebo téz bod vstupu objednávky nebo hranice tlacení/tahu) zákazníkovy

94 Christopher, 2016.
95 Rushton a kol., 2017.
96 Kawa, A., Maryniak, A. (2018). Lean and Agile Supply Chains of e-Commerce in Terms of Customer
Value Creation. In Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. Springer, Cham.
s. 317-327.
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objednávky. Délící bod je misto v toku materiálu (bud v dodavatelském retézci nebo uvnitr
organizace), kam prichází objednávka zákazníka. Délící bod zastává tri hlavní role:
1.

Délící bod oddéluje tu cást toku materiálu, ve které probíhají procesy, jejichź vykonání

se spoustí v reakci na zákazníkovu objednávku (procesy tazení nacházející se ve

sméru po proudu od délícího bodu), od cásti, ve které probíhají procesy, jejichź
vykonání se spoustí béhem ocekávání na zákazníkovy objednávky na základé

predpovédi a plánovaného rozvrhu (procesy tlacení nacházející se ve sméru proti
proudu od délícího bodu)97.
2.

Délící bod v zásobovacím retézci je duleź^ místo, kde jsou umístény zásoby jako stít

mezi ruznÿmi objednávkami zákazníka na ruzné typy produktu a plynulÿm/vyrovnanÿm

vÿrobnim vÿkonem. Proto je to místo, odkud putují dodávky k zákazníkovi98.
3.

Délící bod muźe bÿt také místo produktové diferenciace. Presunutím délícího bodu

bKźe k zákazníkovi (odsunutí) zvÿśí firmy efektivitu dodavatelského retézce vlivem

úspor z rozsahu v dodavatelském retézci smérem proti proudu, zkrácením doby

nedostupnosti a omezením nepotrebnÿch zásoby hotovÿch produktu99.
Stíhlost a pruźnost se zprvu jeví jako dvé naprosto nesouvisející strategie pro

dodavatelskÿ retézec. Ale Goldsby s Garciou-Dastuguem100 poukazují na to, źe stíhlost a

pruźnost jsou dvé ruzné filosofie, které mají stejnÿ cíl: uspokojit poźadavek zákazníka s co
nejniźsimi vyna^enÿmi náklady; dosahují jej vsak odlisnÿmi zpusoby. Vseobecné lze ríct, źe
stíh^ prístup se pouź^ pro spíse stabilní poźadavky v cyklech s dlouhou vÿrobni źivotnostf

málo rozmanitÿch produktu, zatímco p^nÿ prístup se doporucuje v prípadé vysoce

nepredvídatelné poptávky, velmi rozmanitÿch produktu a v cyklech s krátkou vÿrobni
źivotnostL

Prestoźe jsou stíhlost a pruźnost odlisná paradigmata, mohou se i velmi dobre doplñovat,

pokud jsou ve strategii zásobovacího retézce vhodné uźité. Stíhly prístup (napr. ve vÿrobé) se
nejvíce hodí do procesu tlacení (aktivit nzenÿch predpovédí), nebot’ vyźadují jistou míru
plánování a mél by bÿt implementován ve sméru proti proudu od délícího bodu. Naproti tomu

pruźny prístup se nejvíce hodí do procesu taźeni (aktivit nzenÿch objednávkou), kde jsou

97 Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation. 6. vyd.,
Pearson; Olhager, J. (2010). The Role of the Customer Order Decoupling Point in Production and Supply
Chain Management. In Computers in Industry, 61(9). s. 863-868.
98 Naylor, J. B., Naim, M. M., Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the Lean and Agile Manufacturing
Paradigms in the Total Supply Chain. In International Journal of Production Economics, 62(1-2). s. 107
118; Van Donk, D. P. (2001) Make to Stock or Make to Order: The Decouplung Point in the Food
Processing Industries. In International Journal of Production Economics, 69(3). s. 297-306.
99 Naylor a kol., 1999.
100 Goldsby, T. J., Garcia-Dastugue, S. J. (2014). Lean Thinking and Supply Chain Management. In
Lambert, D. M. (Ed.) (2014). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. 4. vyd.,
Supply Chain Management Institute, Sarasota, Florida, 2014. s. 221-238.
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uspokojovány ménící se poźadavky, a mèl by bÿt implementován ve sméru po proudu od

délícího bodu101. Prístup, kterÿ v dodavatelském retèzci kombinuje śUh^ prístup ve smèru proti

proudu a p^nÿ prístup ve smèru po proudu od dèlfclho bodu se nazÿvà pruznostíhlost nebo
pruÉnostíhlá strategie102.
Kawa s Maryniakovou ve svém vÿzkumu103 zdurazńujl, źe śtfh^ dodavatelskÿ retèzec je

za^enÿ na cenové vÿhodè a proto umoźńuje dodavatelskÿm retèzcüm nabízet zboźí za
podstatnè konkurenceschopnèjśí ceny. Na druhou stranu pruźn^ dodavatelskÿ retèzec
poskytuje vètśí svobodu a flexibilitu pri prizpusobování produktu aktuálním poźadavkum

zákazníka. Kawa s Maryniakovou104 dospívají k závèru, źe vyrobní spolecnosti nejprve
prijímají politiku śtfh^ho dodavatelského retèzce a poté pnpadnè p^ného dodavatelského
retèzce. Vÿzkum dále naznacuje, źe śtfh^ aktivity v dodavatelskÿch retèzcích jsou pro vyrobní

spolecnosti duleź^jśf neź aktivity pn^né. Firmy nicménè svuj dodavatelskÿ retèzec obvykle

nevnímají jen jako śtlhlY nebo pruźn^ - bÿvají to vètśinou svého druhu hybridy.

2.2.4. Pozadavky pro realizaci stíhlého a pruzného dodavatelského retezce

2.2.4.1.

Zamerení na odberatelovy potreby

Jak uź bylo receno, śtfh^ a pn^ná filosofie se zakládají na hodnotè tak, jak ji vnímá
odbèratel. Je duleźite zduraznit, źe p^lvám je moźné úspèśnè identifikovat, pokud jsou známé

poźadavky odbèratele, tedy co u daného produktu nebo sluźby vnímá zákazník jako hodnotu.
Cokoliv, co odbèratel nepotrebuje nebo nevnímá jako hodnotu, by do procesu vÿroby a

dorucování produktu nebo sluźeb odbèrateli nemèlo bÿt vubec zarazeno (nebo by to mèlo bÿt
alespoń minimalizováno). Ś^hlost proto svou cestu k optimalizaci zacíná identifikováním
plÿtvanf - aktivit, které zákazníkovi nepridávají hodnotu. Zredukování tohoto plvtvání (a/nebo

jeho zdroju) predstavuje klíc ke zlepśeni efektivity v dodavatelském retèzci, zatímco
eliminování plÿtvanf je hlavním cílem predstavujícím probíhající, trvalou snahu o zlepśování.
Vedle charakteristik, jeź prímo popisují produkty, je pro logistiky duleźite chápat i dalsí
charakteristiky spojené s produkty, které také ovlivńuji hodnotu pro ruzné segmenty

odbèratelu:
101 Olhager, J. (2010). The Role of the Customer Order Decoupling Point in Production and Supply
Management. In Computers in Industry, 61(9), 863-868.; Naylor a kol., 1999.
102 Naylor a kol., 1999.; Goldsby, Garcia-Dastugue, 2014.
103 Kawa, Maryniak, 2018.
104 Kawa, Maryniak, 2018.
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□

povaha poźadavku - sezónnost a variabilita;

□

dorucovací cykly a ocekávané casy spojeni (délka casu vyroby), nazyvané teź
dorucovací strategie.

Nejen rüzné produkty, ale také rüzné segmenty odbératelü stejného produktu mohou mít
rüzné poźadavky ohledné casu vyroby (doby, jeź uplyne od momentu, kdy je objednávka

ucinéna nebo je odbératelem iniciována do chvíle, kdy je objednany produkt doruceny a
obdrźeny). Jeden zpüsob, jakym je moźné odbératele rozdélit v závislosti na jejich

ocekáváních ohledné casu vyroby, predstavuje vytvorení profilu odbératele zaloZeném na
pozadované dodací Ihúté105. Profil odbératele zaloźeny na poźadované dodací Ihuté

identifikuje odbératelova ocekávání ve vztahu k casu vyroby (odbératelovu toleranci casu).
Spolecnost muźe na tomto základé rozvíjet ruzné strategie pro sklad finálních produktu.
Príklad clenéní odbératelü s vyuźitfm profilu odbératele za^eného na poźadované dodací
lhuté obsahuje schéma 2.4. Odbératelé jsou v ném rozdéleni do ruznych segmentu

predstavujících cásti odbératelu s urcitymi ocekáváními ohledné dodací lhuty. Odbératelé,
kterí pozadují produkt okamźité a ocekávají jeho dorucení maximálné béhem dvou dní, jsou

seskupení v segmentu nazvaném odbératelé „s okamźitou dodací lhutou“. Pro tento segment

odbératelü

musí

byt

k dispozici

zásoby

dostupného

zboźí

u

maloobchodníkü,

ve

velkoobchodech nebo lokálních skladech. Tyto zásoby jsou nejdraźśí, nebot’ mají pro

odbératele nejvyssí hodnotu a nejvyssí jsou také náklady na drźeni skladu.

105 Rangarajan, N., Raghuram, G., Srinivasan, N. M. (2009). Supply Chain Management for Competitive
Advantage: Concepts and Cases. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
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Schéma 2.4 Profil odbèratele zalozeny na pozadované dodaci Ihùtè
Zdroj: Rangarajan, N., Raghuram, G., Srinivasan, N. M. (2009). Supply Chain Management for Competitive
Advantage: Concepts and Cases. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Takzvani odbèratelé „s okamźitou dodavatelskou lhutou“ predstavuji segment odbèratelu,

kterÿ je ochotnÿ pockat obvyklÿ cas vÿroby, tedy tri aź pèt dni. Odbèratelé v segmentu „s

bèźnou dodavatelskou lhutou“ predstavuji odbèratele, kteri jsou obsluhovani v bèźném,
kaźdodennim provozu s obvyklÿm casem vÿroby tri aź pèt dni. V takovém pripadè mohou

spolecnosti drźet v nèjakém regionalnim distribucnim centru sklad hotového zboźi, jenź bude
zasobovat nèkolik obchodu

a

tim

padem

umoźni

konsolidaci

skladu

a

omezeni

bezpecnostnich zasob. Pro odbèratele ze segmentu „s prodlouźenou dodavatelskou lhutou“

by mèla spolecnost zajistit doruceni hotového zboźi bèhem śesti a vice dni. Spolecnost

v takovém pripadè nepotrebuje drźet sklad hotového zboźi, ale jen sklady a montaźni
podskupiny nebo komponenty a s prichodem objednavky mohou zacit s realizaci a

zpracovanim objednavky v souladu s odbèratelovÿmi pranimi. Spolecnost timto zpusobem
sniźuje naklady na drźeni skladu a uspokojuje ménè variabilni poptavku.
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2.2.4.2.

Udrzení nediferencovanych skladovacích zásob po nejdelsí moznou dobu

Jedna z kiïcovÿch strategií pro implementaci p^ného a/nebo śtfhleho dodavatelského
retèzce se nazÿvà postponement (známá téz jako odklad diferenciace produktú).
Postponement je postup pouźívanÿ predevśim ve vÿrobè a logistice umoźńující hromadné

upravování v pozdèjśích

fázích

vÿroby

(napr.

odkládání diferenciace),

po

obdrźeni

odbèratelovy objednávky. Cílem postponementu je pozdrźeni diferenciace tak dlouho, jak jen

to je moźné nebo tak dlouho, jak je to ekonomicky proveditelné. Postponement umoźńuje
spolecnostem drźet nediferencovanÿ sklad delsí dobu a vyrâbèt zásoby upraveného zboźí

teprve tehdy, kdy je zapotrebí (kdyź na nè obdrźi objednávku). Spolecnosti si tak zajistí, źe jim
zásoby finálních produktu (pokud vubec nèjaké) nebudou dlouho zustávat ve skladu. Hlavní

duvody pro uzívání postponementu ve vÿrobè jsou proto zlepśené vyuzití úspor z rozsahu,
které zajist’uje niźśí náklady na skladování koncovÿch produktu a menśí objem pojistnÿch

zásob surovin a komponentu (nebot spolecnost nemusí predvídat poptávku zboźí pro kaźdou
variantu produktu, ale jen pro jednu jedinou - generickou). Spolecnost zároveń dokáźe zkrátit

cas vÿroby pro odbèratele a udrźet nebo nabídnout rozsáh^í zakázkové moźnosti vyśśí

ùrovnè. Tento princip, kdy jsou zásoby udraováno v nediferencované podobè tak dlouho, jak
jen to je moźné, je obzv^tè vhodnÿ pro produkty s krétkÿmi źivotmmi cykly.
Lokace, ve které koncí standardizace (generickÿ produkt) a kde zacíná diferenciace

(koncovÿ produkt), se obvykle shoduje s lokací delícího bodu. Lokace dè^ho bodu urcuje
strategii vÿroby, jeź bude pouźita pro vÿrobu produktu a zpusob, jakÿm spolecnost reaguje na
prodejní poźadavky - odpovídá na odbèratelovy objednávky. Schéma 2.5 predstavuje rozdílné

lokace dè^ach bodu v dodavatelském retèzci, které urcují od^né vyrobní strategie106 a ruzné
vyrobní casy pro spotrebitele. Jak uź bylo receno, aktivity, které se v dodavatelském retèzci
(nebo procesu toku hodnot v jednotlivé spolecnosti) objevují ve smèru proti proudu od dè^ho
bodu, se zakládají na predpovèdích budoucích poźadavku (tlacenÿch aktivit). Produkty jsou
vyrâbèny pro neznámého odbèratele, nicménè se duraznè zamèrujl na efektivitu. Aktivity,

které se objevují ve smèru po proudu od dè^ho bodu, jsou rízené odbèratelovÿmi

objednávkami (taźené aktivity). To znamená, źe od okamźiku, kdy dorazí odbèrateluv
poźadavek, se vśechny aktivity soustredí na vÿrobu, dokoncování a dorucování (nebo jen

106 V teto souvislosti se pouźivaji ruzne terminy jako napr.: vyrobni strategie, vyrobni prostredi, vyrobni
pristup, vyrobni strategie uspokojovani objednavky, obchodni model, zpracovatelske strategie. V teto knize
budeme pouźivat termin vyrobni strategie.
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nekterou z techto aktivit - v zavislosti na lokaci deliciho bodu) presne definovaneho
koncoveho produktu znamemu odberateli, ktery objednavku ucinil.

Levne,
standard™

vyroby, malo
variant
produktu
nebo żadne

Nakladne,
komplexni
produkty

Dlouhy cas
vyroby,
mnoho variant
produktu ci
dokonce
unikaty

delici bod odberatelovy objednavky

= aktivity fizene planovanim zaloźene na spekulaci a zamefene na efektivitu
I

I - aktivity fizene odberatelovou objednavkou zaloźene na spekulaci a zamefene na schopnostreagovat

Schema 2.5 Delici bod a vyrobni strategie
Zdroj: Upraveno s prihlednutim k: Ghalenkhondabi, I., Ardjmand, E., Weckman, G. (2017). Integrated
Decision Making Model for Pricing and Locating the Customer Order Decoupling Point of a Newsvendor
Supply Chain. In Opsearch, 54(2). s. 417-439.

Delici bod je take bodem, kde je v ramci dodavatelskeho retezce drźeno znacne mnoźstvi

zboźi. Niźe jsou vyjmenovany hlavni charakteristiky vyrobnich strategii:

1. Vyrobit a poslat do skladu,
2. Vyrobit do skladu,
3. Sestavit na objednavku,

4. Vyrobit na objednavku,
5. Navrhnout na objednavku.
Patri sem take druhy zboźi, jeź jsou v ruznych vyrobnich strategiich drźeny ve skladu

v miste deliciho bodu.
V pripade vyrobit a poslat do skladu (z angl. make and send to stock, MSS) se jedna o
zasoby koncovych produktu v maloobchodech, ktere jsou okamźite k dispozici odberatelum.

MSS strategie se vyuźiva pro produkty jako je balena voda, mleko a dalsi zboźi kaźdodenni
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potreby, u kterého odbèratel netoleruje źádnÿ cas vÿroby. Toto zboźí není moźné źádnÿm
zpusobem zakàzkovè upravovat.

Koncové produkty tvorí drëené zásoby také ve strategii vyrobit do skladu (z angl. make to
stock, MTS). Ty se nicménè obvykle nacházejí v distribucním centru nebo depu v blízkosti
obchodu a odbèratelu tak, źe je obvykle moźné je v ten samÿ den nebo v den po ucinèné

objednávce dorucit a vyzvednout. V obou strategiích, jak v MSS, tak v MTS, budou vyrâbèny
standardní produkty na zàkladè predpovèdi poptávky po daném produktu (v souladu

s vyrobním plánem). K produktum, které bÿvají vyrâbèny a dorucovány s vyuźitfm strategie

MTS, napríklad patrí zarízení domácností nebo oblecení objednávané pres internet.
Ve strategii sestavit na objednávku (z angl. assemble to order, ATO) drzí spolecnosti

sklady standardních dílu nebo montáźních podskupin ve stavu pred nebo na zacátku

sestavování, a do sestavování finálního produktu v souladu s odbèratelovÿm práním
vyjàdrenÿm v objednávce se pustí teprve po obdrźeni objednávky. Strategie ATO umoźńuje

spolecnostem snízit riziko splnèni objednávky (nebo riziko poźadavku) dokoncením presného

druhu produktu a presnè v takovém mnoźsM, jaké si odbèratel objednal, relativnè rychle po
uskutecnèn objednávky. V pnpadè prímého distribucního kanálu vyuźívají ATO pocítacové

spolecnosti - napr. odbèratel si objedná specificky nakonfigurovanÿ notebook a je ochotnÿ
strpèt o nèco delśf dodací lhutu. Podobná situace nastává v automobilovém dodavatelském
retèzci, kdyź si odbèratel objedná nové auto s tím, źe si nevybírá pouze model, ale pro svuj

novÿ vuz si volí také nèkterÿ z dostupnÿch balícku vybavení nebo jedinecnÿ kus vybavení.
Tyto moźnosti bÿvají nabízeny na základè preddefinovanÿch úrovní standardních cásti nebo

montáźních

podskupin,

které

v automobilkách

existují

na

zacátku

montáźní

linky.

Automobilová spolecnost zacne se sestavováním specifického vozu teprve tehdy, kdyź
dostane odbèratelovy specifické poźadavky.
Vÿroba na objednávku (z angl. make to order, MTO) predstavuje vyrobní strategii, v níz
vyrobní proces zacíná z nezpracovanÿch materiálu (drëenÿch ve skladech) v okamźiku, kdy

prijde odbèratelova objednávka bez vyuźitf jakÿchkoliv predpovèdL V tomto pnpadè musí bÿt

odbèratelé pripraveni na podstatnè de^í vyrobní cas, nebot’ neexistuje źádná zásoba finálního
zboźí nebo standardních produktu ci skladovanÿch montáźních podskupin. Veśkeró vÿroba,

sestavování a s dorucováním související aktivity musejí predtím, neź bude moci produkt
doputovat k odbèrateli, teprve probèhnout. Vÿrobni spolecnost umoźńuje vyuźitfm MTO

odbèrateli upravovat produkt na zakázku, coź tvorí jednu z hlavních konkurencních vÿhod.
Zároveń to vśak predstavuje velice nákladnÿ zpusob vÿroby, nebot je s kaźdou objednávkou
nutné adaptovat vÿrobu, obtíźnèji se predpovídá poptávka a v dusledku je nutné drźet pojistné

zásoby ruznÿch materiálu. V nèkterÿch prípadech nejsou zásoby vubec drźeny a musí bÿt
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objednány od dodavatelu. V dusledku je pak zapotrebí jestè delsí cas dodání. MTO je proto

nejvhodnëjśí pro málo pocetné, komplexní a vysoce zakázkové zboźh jeź je témër bez vÿjimky

také velice drahé. Jako príklad MTO produktu mohou poslouźit letadla, speciály mezi
automobily nebo jídlo v luxusních restauracích.
A nakonec vÿroba na objednávku (z angl. engineer to order, ETO) je prípad, kdy celÿ
vyrobní proces probëhne aź poté, co dorazí odbëratelova objednávka. ETO vyźaduje zásobu

surovin, pnpadnë nemusí existovat vubec źádnÿ sklad. Vÿroba ETO zacíná navrźenim
jedinecného produktu kompletnë na zakázku v souladu s odbëratelovou objednávkou,

pokracuje nákupem materiálu, vÿrobou dílu, sestavováním produktu a nakonec jeho
dorucením. Odbëratelé bÿvají od zacátku vÿvoje produktu a bëhem vÿroby ve spojení se

spolecností, aby se ujistili, źe jejich prání budou naplnëna. ETO je proto tou nejdraźśí vÿrobm

strategií s nejdelśim casem dodání, zároveń vśak poskytuje odbëratelum vÿhodu v podobë

schopnosti tvorit, vyrâbët a dorucovat produkt s jedinecnÿmi rysy. Príkladem jsou vysoce
komplexní struktury, které vedou ke vzniku produktu, jenź nemá obdoby - vysoce
zakàzkovÿch, komplexních stroju a industriálního vybavení nebo architektonickÿch vÿtvoru
jakou jsou unikátní mosty.
Vëtśina spolecností nevyuź^ pouze jednu vÿrobm strategii, bÿvají spíśe hybridními

spolecnosti107, nebot’ kombinují více ruznÿch vÿrobmch strategií. Pro typ produktu, u nëhoź
odbëratelé netolerují dlouhé dodavatelské casy, mohou vyuźivat MTO a ATO a MTS pri vÿrobë
jinÿch typu produktu (komplexnëjśích, na nëź odbëratelé nemají problém pockat). Spolecnosti
mohou také vyuźivat ruzné vÿrobm strategie, kdyź chystají ten samÿ produktu pro ruzné

segmenty odbëratelu. Spolecnost muźe mít napríklad malou zásobu LCD televizoru ve skladu

s vyuźitfm MSS strategie a vëtśí mnoźsM v distribucním centru vyrobenÿch podle strategie

MTS. Zároveń mohou nabízet na zakázku upravenÿ televizní rám nebo operacní systém a

v tom pnpadë, pokud prijde objednávka, vyuźije spolecnost pro tentÿź produkt strategie ATO.
Pëtice strategií je pouze vÿchozim bodem a v praxi existuje celá rada ruznë promísenÿch verzí.

Uzití

postponementu

v dodavatelském

retëzci

znamená

presunout

dël^

bod

odbëratelovy objednávky dále ve smëru po toku. Na základë vÿśe receného lze dospët

k závëru, źe presouvání dëliciho bodu po smëru toku dodavatelského retëzce bude obvykle
probíhat u vÿdëlecnëjśích a standardnëjśích produktu a povede ke kratśimu dodavatelskému
casu, menśimu mnoźsM variací a zakázkovÿch moźnostf. Zároveń s tím se zvÿśí objem

vÿroby (vyrâbënÿch sérií).

107 Scallan, P. (2003). Process Planning: The Design/Manufacture Interface. Elsevier.
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2.2.4.3.

Zmírñování odchyłek v poptávce kapacitou, ne zásobami

Odchylky jsou v obchodu a tudíz i v dodavatelském retèzci nevyhnutelnÿ fenomén. Príciny
odchyłek mohou vznikat jak ve smèru proti toku od vaśí spolecnosti/procesu (kdyź se
z nèjakého duvodu dodavatel zpozdí s dodávkou objednaného zboźí a/nebo sluźeb pro vaśi

spolecnost) nebo po smèru toku v dodavatelském retèzci/procesu (kdyź se odbèratelova
poptávka lisí od toho, co spolecnost predpovídala nebo ocekávala). Poptávka produktu se má

v soucasné dobè tendenci v porovnání s drívéjsím stavem rychleji a více liśit „kvuli lépe a

rychleji informovanÿm odbèratelum“108. Odchylky se mohou objevit také ve vlastních interních
operacích spolecnosti - nèkdy se nazÿvají téz vÿrobni variabilita109. Bez ohledu na to, kde se

odchylka objeví, povede k riziku neschopnosti splnit odbèratelovu objednávku. Implementace

ś^Nych principu v dodavatelském retèzci nebo procesech v individuální spolecnosti muźe
zajistit zmenśem odchylky. Existují tri základní zpusoby, jak se vyporádat (vykrÿvat) s
odchylkou: zásobami, kapacitou nebo casem (cekáním).

Jako první zpusob, jak bojovat s odchylkou, napadne mnohé vy^ití skladu a je to
také pravdèpodobnè nejvyuźívanèjśí metoda, nebot’ zásoby je „nejsnazśí kvantifikovat,
sledovat a kontrolovat“110. Spolecnosti se vyuźitfm pojistnÿch zásob vyporádávají s odchylkou

pri delśfch nebo dlouhÿch vÿrobmch casech dodavatelu nebo pri nap^ování poźadavku na

produkty, u kterÿch odbèratelé netolerují źádné vÿrobní casy, pnpadnè jen velmi krátké (napr.
u cerstvého mléka nebo cigaret). Zásoby hotového zboźí v pnpadè zvÿśené poptávky rychle

uspokojí odbèratelovu potrebu, zároveń vśak predstavují zásadní náklady na drźen skladu a
také je tu riziko zastarávání v pnpadè, źe odbèratel zareaguje presnè opacnè a jeho
poźadavek poklesne. Obzv^tè nebezpecné je to u spolecností, jeź drzí ruzné varianty

produktu. Spolecnost by se proto mèly vyhnout zprostredkovávání variací zásobami, jak jen to
je moźné. Pokud k jejich vyuzívání dochází, bÿvà to zpravidla ve vÿrobních strategiích MTS a

pro levné, jednoduché finální produkty, které jsou drëené na delících bodech jako rezervní

zásoby.

Spolecnosti mohou v nèkterÿch prípadech vyuź[vat ve stejném procesu skladové rezervy
jako rezervy delících bodu (v toku hodnot mají nèkolik dèR^ch bodu s rezervami), coź vede

k ochranè procesu probíhajících proti proudu toku pred poźadavky po proudu a ochranè

108 Rushton a kol., 2017.
109 Patty, R. M., Denton, M. A. (2009). The End of Project Overruns: Lean and Beyond for Engineering,
Procurement, and Construction. Universal-Publishers.
110 Zylstra, K. D. (2012). Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and
Supply Chain. John Wiley & Sons.
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procesu po proudu proti nejistoté dodávek pri dop^ování mnoźsM nebo casu proti proudu111.
V kaźdém prípadé je dülezité bÿt schopnÿ presnè predvídat potrebu velikosti rezerv ve vśech

lokacích. Na velikost budou mít vliv vÿśe zminèné nejistoty a hodnota zásob bude odvislá od
jejich lokace - cím bKźe se nachází odbèrateli, tím budou náklady na sklad a jeho hodnota

yyśśP12. Zásoby proti musí bÿt umístèny tak, aby byly náklady na nè co nejnizsí a zároveń byl
cas dorucení pro odbèratele prijatelnÿ.
Druhou moźnostf je bojovat s odchyłkami v poptávce kapacitou - uzpüsobením pracovní

kapacity, kapacity stroju nebo prostorové kapacity bèhem urcitého období vÿrazného nárustu
nebo poklesu poptávky. Pracovní kapacitu je moźné upravovat rüznÿmi zpüsoby. Pokud je

zapotrebí zvÿśit pracovní kapacitu, je moźné pribrat více zamèstnancü (pridat jednu smènu
nebo do stejné smèny zapojit více zamèstnancu), pridat jiź pracujícím zamèstnancu prescasy
nebo presunout zamèstnance na jinou pracovní pozici. Pokud je zapotrebí s^źi-t kapacitu
pracovních sil, je moźné vyuźrt protiopatrení (pozastavení existujících smèn, snízení poctu
pracovníkü v existujících smènâch nebo zavedení doplńkovych nepracovních period). Pro

nèkteré spolecnosti nepredstavuje flexibilní pracovní síla problém - navyśují ci snizují pocet

zamèstnancu podle potreby, zatímco pro jiné to problém bÿt muźe (potrebují vysoce
kvalifikované pracovníky, tedy takové s dlouhou praxí; práce probíhá v geograficky izolované

oblasti pnpadnè kvüli nèjakÿm jinÿm omezením). Jako rezervní kapacita muźe poslouźit také

reakce na zvyśenou poptávku vyuźitfm rychlejsího transportního módu, coź povede ke
zkrácení casu dorucení (napr. místo obvyklého dorucení nákladní lodí se spolecnost rozhodne
vyuźrt leteckou prepravu). Obecnè receno by rezervní kapacity mèly bÿt nákladnèjśí moźnostf

neź skladové rezervy113 ve vyrobní strategii MTS. Ve vyrobních strategiích, kde vÿroba zacíná
dríve, neź prijde objednávka (MTO, ATO a ETO), predstavuje rezervní kapacita proti

odchylkám v poptávce lepśf volbu neź skladové rezervy. Jak zdurazńuje Zylstra114: „...vÿroba
chybnè rozdèluje hodnotné zdroje moźnÿm skladováním śpa^ho produktu, coź muźe vést

k hromadèní skladu, hodnot a nákladu“. Dochází tomu obzv^tè v pnpadè, kdy spolecnost
dokáźe vyrâbèt ruzné finální produkty a poptávku po tomto zboźí je tèźké predpovèdèt. V tom

pnpadè je levnejsí drźet sklad komponentu nebo montáźních podskupin a vyuźivat je
k dokoncení vÿroby poźadovaného typu/modelu finálního produktu v souladu s objednávkou.

111 Graves, S. C. (2011). Ucertainty and Production Planning. In Kempf, K. G., Keskinocak, P., Uzsoy, R.
(Ed.). (2011). Planning Production and Inventories in the Extended Enterprise: A State of the Art Handbook
(Vol. 1). s. 83-101. Springer, Science & Business Media.
112 Graves, 2011.
113 Watson, M. (2013). Three Types of Supply Chain Buffers, SupplyChainDigest.
https://www.sdigest.com/experts/DrWatson 13-09-30.php?cid=7451 (navstiveno 2. Zan 2018).
114 Zylstra, 2012.
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Spolecnost proto uspokojí odbératele a jejich zakázkovy poźadavek zmènou vyrobní kapacity

ve vyrobních strategiích MTO a ATO.
Rezervy skladu a kapacity je zjevnè v tom samém procesu toku hodnot moźné pouźrt

kombinovanè. V tom pnpadè je dülezité adekvâtnè urcit lokaci a rozsah kaźdého typu rezervy.
Casové rezervy (cekání, aź daná poloźka dorazí nebo bude vyrobena) obvykle platí za

poslední moźnost, nebo jak praví Watson115: „...za moźnost, u níz skoncíte, pokud nevytvoríte

jiné rezervy.“ A dokonce, i kdyź se rozhodnete pokrÿt odchylky casem, nemüźe toto reśeni
fungovat jako dlouhodobá strategie116. Pokiyvání odchylek casem znamená, źe neudèlâte
nebo nemüźete udèlat nic, abyste se vyhnuli odchylkám zpüsobenÿm zpoźdèním dodávek
nebo vzrostlou poptávkou. Cekáte, dokud nedorazí nové zboźL A vaśi odbèratelé jsou nuceni
cekat s vámi. V tomto pnpadè je dobré situaci oznámit nebo poźádat odbèratele o pochopení
z düvodu zpoźdèní. Ackoliv je pokryvání casem nejlevnèjśí metodou boje s odchylkami, müźe

se stát, źe o odbèratele prijdete. A to je nepnznivÿ a rozhodnè nejdraźśí vÿsledek.

2.2.4.4.

Vyuzití predpovedí v plánování a principu tazení pri realizaci

Systém tlacení ve vÿrobè predstavuje tradicní zpüsob vÿroby, ve kterém nemá spolecnost

informace o objednávkách odbèratele a vÿrobu plánuje na základnè predpovèdí poptávky.
Kdyź si spolecnost vytvorí takovÿ plán, systém tlacení vyprodukuje nejvètśí moźné mnoźsM
zboźí v co nejkratśim case a pośle jej na dalśf místo v procesu, kde jsou nebo budou potreba,

to vśe podle rozpisu. Hlavním problémem ovśem je, źe predpovèdi, jeź se vyuźívají v systému
tlacení, se témèr vźdycky mÿrï a aktuální poptávka se od té predpovídané lisí, a to vede bud’

k prebytku zásob, nebo k jejich nedostatku (coź záhy nahradí pnliś velké nové zásoby). To

samozrejmè smèruje k rostoucímu objemu zásob, které jsou podle ś^h^ho principu
povaźovány za p^vání. Vzhledem k tomu, źe jádro ś^h^ho prístupu tvorí omezení plÿtvanf
eliminováním korenü produkce prebytkü, lze usuzovat, źe systém tlacení není pro śtfhlou
vÿrobu prijatelnÿ. Jak uź bylo receno, bÿvá nicménè v systémech vÿroby nèkdy nevyhnutelnÿ.

Prestoźe by bylo ideální mít celÿ vÿrobni proces nebo dokonce celÿ tok hodnot nastavenÿ na

systém tahu, casto to není moźné a na nèkterÿch místech je nutné drźet sklad (obvykle se
jedná o sklad WIP).
Stíhlost prosazuje optimální zpüsob vÿroby, která radí dèlat predpovèdi na delsí casové

úseky. Müźete nakoupit suroviny, ale urcitá fáze vÿrobniho procesu by se mèla rozbèhnout

115 Watson, 2013.
116 Zylstra, 2012.
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teprve tehdy, kdyź dorazí objednávka odbèratele nebo z vÿroby (v závislosti na tom, kde v toku
hodnot tento proces probíhá), tj. vyuźivat prístup taźem. Predpovèdi se nevyuźívají pro

kaźdodenni kolísání poptávky. Tento princi se nèkdy nazÿvà vyuzitípredpovëdipro plánování,
tazenípro realizaci. Abyste tak mohli ucinit, je dobré si rozdèlit vyrobní proces nebo tok hodnot

na menśí procesy. Do kaźdého z nich pak bude inkorporován systém taźem. Systém taźem
znamená, źe se s prací zacíná, kdyź se objeví signál (objednávka) a v souladu s poźadavkem

od procesu po smèru toku - tj. poloźky jsou pretahovány z procesu proti smèru toku do datéího

procesu po smèru toku na zàkladnè signálu odbèratelovy poptávky. Objednávka nejen vydává

signál pro zahájení práce, stanoví také rozsah, jenź je zapotrebí odvést, tedy limituje mnoźsM,
které je moźné vyrobit. Pri implementaci systému taźem do dodavatelského retèzce je proto

nesm^nè d^eź^ mít velmi spolehlivé dodavatele, nebot’ zásoby se presouvají proti smèru
toku k nim (ackoliv obvyklá logika dodavatelského retèzce velí najít si optimální místo pro

drźem skladu tam, kde jsou náklady na nèj nejniźs^ tvorí to pro dodavatele dodatecné bnmè).
A nakonec systém, kterÿ funguje na prístupu taźem, bude mít ménè variant, neź systém
fungující na prístupu tlacení.

2.2.4.5.

Budování vztahû a vazeb se cleny dodavatelského retèzce

Stíhly a pruźny koncept je moźné implementovat v jakékoliv individuální spolecnosti,
nicménè jejich plnÿ potenciál lze naplnit jen spoluprací s da^ími cleny dodavatelského retèzce
jak po jeho proudu, tak proti nèmu. Cílem je rozślrit śtlhlY prístup na procesy po celé délce

dodavatelského retèzce nebo alespoń tak, aby pokrÿvaly tolik clenü dodavatelského retèzce,

kolik je jen moźné. V takovém pnpadè by mèl bÿt systém taźem zavedenÿ nejen uvnitr jedné
organizace, ale také mezi cleny dodavatelského retèzce. Bez vysoce spolehlivÿch partnerü

toho není moźné dosáhnout.
Proto je nezbytné budovat rüzná partnerství s rüznÿmi cleny dodavatelského retèzce

(vaśimi dodavateli a odbèrateli), aby prímo i neprímo zajistili lepśf synchronizaci a trvalÿ tok,

presnèjśí predpovèdi, omezenÿ rozsah zásob a rychlejśf reakci na poptávku. Z partnerství se
cleny ś^hleho dodavatelského retèzce müźe spolecnost a celÿ dodavatelskÿ retèzec teźit

minimalne ze dvou düvodü:
-

spolupráce na synchronizaci toku v celém dodavatelském retèzci vÿraznè zlepśí vÿkon
dodavatelského retèzce a

-

spolecné úsilí nèkolika spolecností na redukci plÿtvanf a hledání zpüsobü zlepśem toku
ve specifickÿch úsecích v jednotlivÿch spolecnostech vede k podstatnè úspèśnèjśím
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resením. Tato resení je pak moiné snadno zaclenit kdekoliv v dodavatelském retèzci,
partneri se tedy bèhem práce na synergickÿch vÿsledcich vzájemné ucí.

Yenchun Jim Wu117 ve svém vÿzkumu definuje stíhlé dodavatele jako dodavatele, kterí
implementovali sühlÿ systém a poskytují produkty svÿm sühlÿm odbèratelu. Stejnÿ vÿzkum
dokazuje, jak stíhlí dodavatelé získávají zásadní konkurencní vÿhodu proti nestfhlÿm

dodavatelum, obzvlàstè v aktivitách jako je distribuce just-in-time, vÿroba a preprava nebo tam,
kde je zapotrebí posílit vztahy mezi odbèratelem a dodavatelem. Pokud dodavatel zavede
stíhly princip, mohou jak on, tak odbèratel zredukovat zároveñ úroveñ zásob i riziko vyprodání.

Studie dospívá k závéru, źe vyuiití stíhlé vÿroby zlepsuje nejen interní procesy ve vÿrobè, ale

usnadńuje také externí logistické postupy118.
Partnerství mohou zvÿsit i pruiné charakteristiky dodavatelského retèzce. Aby dokázal
dodavatelskÿ retèzec lépe reagovat na zmèny trhu, mèl by se vyvarovat vsech zbytecnÿch

procesu (jako jsou dvojité kontroly) a posílit duvèru mezi partnery.
Pro ùspèsné zavedení stíhlého a/nebo pruiného prístupu do obchodních modelu by

konkurencní spolecnosti mèly se svÿmi dodavateli a odbèrateli rozvíjet dlouhodobé vztahy
vzájemné duvèry.

2.2.4.6.

Formulování vykonnostních opatrení podporujících orientaci procesu

Pro kaidÿ zvaiovanÿ proces by mèly spolecnosti vyvinout sadu procesních opatrení, jei

jim umoiní monitorovat, podporovat a stimulovat orientaci procesu. Nèkteré z nejbèinèji
pouiívanych procesních opatrení jsou popsány v kapitole 2.12.1. Ve stíhlém pruiném

prostredí predstavují vÿsledky mère™ základ pro zacátek práce na novém zlepsení ve stále
trvajícím úsilí o dosaiení dokonalosti.
Rother a Shook119 prichází s principy, které by mèla stíhlá opatrení vyrobního vÿkonu
dodriovat:
□ Princip 1: Opatrení by mèla podporovat poiadované chování v predních liniích.
□ Princip 2: Opatrení by mèla seniorním manaźerum poskytovat informace nutné pro

rozhodování.
□ Princip 3: Princip 1 má prednost pred principem 2.

117 Yenchun, J. W. (2003). Lean Manufacturing: A Perspective of Lean Supplier. In International Journal of
Operations & Production Management, 23(11). s. 1349-1376.
118 Yenchun, 2003.
119 Rother, Shook, 1999.
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Podle duleźite manaierské filosofie a nástroje zlepsujícího procesy nazyvaného teorie

omezení, ktery v roce 1984 vyvinuli Eliyahu M. Goldratt a Jeff Cox, se doporucuje vźdycky

zváźit následující otázky120:
□

Jak tato metrika pomáhá vynosné prodávat více produktu - tj. zvysí tato metrika
vykonnost?

□

Jak tato metrika pomáhá redukovat vklady do zdroju - tj. pomuźe tato metrika
zredukovat zásoby?

□

Jak tato metrika pomáhá dlouhodobé sniźovat platby/vydaje - tj. pomuźe tato metrika
sniźit pevné provozní náklady (dlouhodobé)?

2.2.4.7.

Koncentrace uprená na zdroje úzkych hrdel

Aby bylo moźné skutecné zlepśit efektivitu procesu, je duleźita schopnost najít skutecné

zdroje úzkého hrdla v procesu a tím, źe se na né budeme soustredit, zlepśit jejich produktivitu.
Tento śtihly princip dobre vysvétluje a zpracovává teorie omezení. Podle teorie omezení121 se
kaźdy proces vyznacuje jedním nebo malym poctem omezení a omezení je nejduleź^jśf cástí

procesu, kterou je zapotrebí monitorovat a reśit. Omezení predstavují nejslabsí clánek retézu,

jenź determinuje a zároveñ limituje vykon celého procesu. Jinymi slovy jedno omezení limituje
vykon celého procesu. Proto by méla byt na sto procent vyuź^na jen omezení, nikoli vśechny
stroje. Goldratt122 zdurazńuje koncentraci jako slovo, jeź shrnuje teorii omezení a definuje

pozornost jako „provádéní toho, co by mélo byt provedeno a neprovádéní toho, co by
provedeno byt nemélo“.

Omezení ve vyrobních procesech se nazyvají úzká hrdla. Goldratt pouź^ termín
omezení v śirśim slova smyslu neź úzké hrdlo a jeho teorii omezení je tak moźné

implementovat na radu ruznych prostredí, pricemź nékterá omezení nejsou úzkymi hrdly - tj.

v projektovém prostredí predstavuje omezení kritickou cestu nebo kriticky retéz, zatímco
v distribuci je to pocet klientu vstupujících do maloobchodu123. Tato kniha se zabyvá

predevśím implementací śtfh^ho prístupu ve vyrobním prostredí, a proto bude uźivat termín

120 Goldratt, E. M., Cox, J. (2004). The Goal: A Process of Ongoing Improvement, 3. upravené vyd., North
River Pr.; Rangarajan, N., Raghuram, G., Srinivasan, N. M. (2009). Supply Chain Management for
Competitive Advantage: Concepts and Cases, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
121 Goldratt, E. M., Cox, J. (2004). The Goal: A Process of Ongoing Improvement, 3. upravené vyd., North
River Pr.; Rangarajan, N., Raghuram, G., Srinivasan, N. M. (2009). Supply Chain Management for
Competitive Advantage: Concepts and Cases, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
122 Goldratt, E. M. (2010). Introduction to TOC-My Perspective. In Goldratt Cox III, J., SChleier, J. (2010).
Theory of Constraints Handbook. McGraw-Hill.
123 Goldratt, 2010.
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úzké hrdlo jakoźto druh omezení. Sproull124 rozliśuje a definuje dva druhy zdroju ve vÿrobm

továrné:
□ zdroj úzkého hrdla jako „jakÿkoliv zdroj, jehoź kapacita je rovná nebo menśí neź
zadaná poptávka trhu“ (tj. nemají nadbytek kapacity) a

□ zdroje śirokého hrdla jako „jakÿkoliv zdroj, jehoź kapacita je vétsí neź zadaná

poptávka trhu“ (tj. mají nadbytek kapacity).

Zlepśujfcf aktivity ve vÿrobmm procesu je proto nutné seradit a nejvètśí prioritu vźdy musí
mít aktuální omezení - to znamená, źe je v prvé radè nezbytné sesoustredit na momentální

zdroj úzkého hrdla. To proto, źe zdroj úzkého hrdla je to, co determinuje (limituje) vÿkon stejnè

jako vÿstup vÿrobmho procesu. Kdyź se aktuální úzké hrdlo dostatecnè zlepśí v tom smyslu,
źe uź nepredstavuje nejvètśí omezení (tj. není nejpomalejśi operací v procesu), je zapotrebí
presunout pozornost k dalśimu omezení, jeź se nyní stalo ùzkÿm hrdlem. Aby bylo moźné
rozhodnout, kdy a kde se úzká hrdla mèni, vyźaduje tento prístup neustálé monitorování

efektivnosti zmèn v procesu.
Kdyź je úzké hrdlo stanoveno, zvyśuje se v dalśim kroku kapacita zdroje úzkého hrdla a
s ním i kapacita celého procesu (nebot’ kapacita celého procesu nemuźe presáhnout kapacitu

úzkého hrdla). Jednoduśe by se dala situace reśit zajiśtèním vètśí kapacity (napr. nákupem

vètśího mnoźsM stroju anebo najmutím vícera zamèstnancu), jeź by ve stejném casovém
rámci produkovala více zboźL Úzká hrdla jsou obvykle velice nákladná, zdvojovat kritická

místa procesu není snadné a obvykle by mèla bÿt prozkoumána jiná reśem. Anderson a kol.125
p^náśí pár rad, jak zvyśit kapacitu v úzkém hrdle. Soustredí se predevśim na lepsí yy^źi^
stávající nejvzácnèjśí cásti procesu - úzkého hrdla:
□ Pridejte zdroje do operace úzkého hrdla - pokuste priradit aktualnè nevyuźitého

zamèstnance z jiné operace, aby pomohl pri provádèní operace u zdroje úzkého

hrdla.
□ Ujistète se, źe v úzkém hrdle pracují jen s kvalitními kusy - kontrola kvality by mèla

probíhat pred zdrojem úzkého hrdla, aby se nemusel vyporádávat se zmetky.
□ Zkontrolujte plán vÿroby - pokuste se vytvorit vyrobní plán, jenź vytvorí smès

produktu, která minimalizuje poźadavky kladené na úzké hrdlo. To je moźné, pokud v

procesu vznikají ruzné produkty, které vyuźívají ruzné mnoźsM casu úzkého hrdla.

124 Sproull, B. (2017). Bottleneck and Non-Bottleneck Resources. Manufacturing Breakthrough Blog,
http://www.ecisolutions.com/ml/blog/posts/2012/february/bottlenck-and-non-bottleneck-resources/
(navstiveno 2. zàfi 2018).
125 Anderson, M. A., Anderson. E. J., Parker, G. (2013). Operations Management for Dummies. John Wiley
& Sons.
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□ Prodluźte cas fungování operace - pokuste se maximalizovat vÿrobm cas úzkého
hrdla tím, źe jej necháte pracovat i v dobè, kdy budou v jinÿch cástech procesu

probíhat prestávky nebo dokonce i pres cas. Pokud bude úzké hrdlo produkovat více,
bude více produkovat celÿ proces.
□ Minimalizujte prostoje - pokuste se rozloźit vÿrobu tak, abyste se vyhnuli prostojum

nebo se snaźte pripravit pojistné vybavení, které bude schopné zajistit rychlou opravu

v pnpadè, źe se v úzkém hrdle nèco necekanè pokazí. Vśechny tyto akce zlepśí
pracovní cas v úzkém hrdle.

□ Zapracujte na zlepśem zdroje úzkého hrdla - napr. mapováním celého procesu aktivit

(vyuźijte VSM) a pokuste se zredukovat nebo eliminovat aktivity nepridávající

hodnotu, které jsou povaźované za ptytvání.
□ Preved’te nèkteré z cinností úzkého hrdla - pokuste se prevést nèkteré z aktivit, jeź

jsou zdroji úzkého hrdla jinam, kde úzké hrdlo nevzniká, aniź byste zpomalili celÿ
proces.

2.2.4.8.

Koncentrace na synchronizování toku

Synchronizování toku vÿroby (a následnè celého dodavatelského retèzce) vám poskytne

moźnost sladit tok poloźek ve vśech cástech procesu nebo dodavatelského retèzce. V
ideálním pnpadè by se synchronizovanÿ tok mohl stát tokem trvalÿm, kterÿ Rother a Shook126

definují jako „vÿrobu jedné poloźky v urcitém casovém okamźiku, pricemź kaźdá poloźka

putuje okamźitè z jednoho procesního kroku do dalsího, aniź by mezi nimi docházelo k prodlení
(a mnoha da^ím ptytvání)“. Hlavním cílem synchronizace toku je vyvarování se (nebo alespoń
redukce) hromadèm zásob a zkrácení casu cyklu, coź v dusledku povede ke zkrácení celého

vÿrobmho casu.

Na synchronizaci toku je moźné nahHźet jako na pokracování implementace teorie
omezení do vÿrobmho procesu a následnè i do zásobovacího retèzce. Prestoźe mají pri

optimalizaci toku prednost úzká hrdla, byla by velká chyba zanedbávat zdroje śirokÿch hrdel.
Zdroje śirokÿch hrdel predstavují vètśinu zdroju ve vÿrobmm procesu a zdroje śirokÿch a

ùzkÿch hrdel na sobè podstatnè závisí. Zatímco zvÿśení kapacity úzkého hrdla za úcelem

zvÿśení produkce má pnmÿ pozitivní dopad na celÿ vÿrobm proces, śiroká hrdla by se nemèla

126 Rother, Shook, 1999.
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vźdycky zamèrovat na na^ování objemu vÿroby127. Kdyź se zvètśí kapacita úzkého hrdla

(ideálné na úroveń casu taktu nebo dokonce jeśt^ víc - v závislosti na vyrobní strategii), je cas

upravit zdroje śirokÿch hrdel, aby odpovídaly rychlosti úzkého hrdla, tedy synchronizovat tok
ve vśech cástech procesu. Obvykle to znamená snízit rychlost v dalśich cástech procesu, coź

povede k redukci celkovÿch zásob mezi nimi (sklad WIP) a uvolnèni pracovníku napríklad k

pomoci pri cinnostech na zdroji úzkého hrdla. Teorie omezení zastává holistickÿ pohled na
zlepśeni procesu, primární zájem nicménè vènuje predevśím aktuálním omezením (ùzkÿm
hrdlum).

To samé je moźné aplikovat na dodavatelskÿ retèzec. Schopnost synchronizovat tok mezi
cleny dodavatelského retèzce (dvèma nebo více, v ideálním pnpadè mezi vśemi) umoźńuje

dodavatelskému

retèzci

rychleji

reagovat na odbèratelovu

poptávku.

Pokud tempo

synchronizovaného toku dodavatelského retèzce odpovídá míre poptávky, dosáhnete vśech

vÿhod dokonce i s menśim mnoźsMm zásob na ruznÿch úrovních dodavatelského retèzce.
Pokud nèkten clenové dodavatelského retèzce pracují pomaleji, neź jak bylo domluveno,
vzniknou v dodavatelském retèzci nové zdroje ùzkÿch hrdel. Pokud ovśem nèkterâ z firem

pracuje na druhou stranu rychleji, neź bylo dohodnuto, budou se mezi touto firmou a tou
následující, jeź pracuje pomaleji, hromadit zásoby.

2.2.4.9.

Snízení odchyłek v systému

Nárust odchyłek vede vźdy k poklesu vyrobního vÿkonu. Deif128 praví, źe „odchyłka je
neprítelem vÿroby“ a zpusobuje celou radu problému, jako je niźśí vÿkon, zahlcení, vysoká

mnoźsM WIP a delśf vyrobní casy. Ve śtfh^m prostredí se odchyłky oznacují japonskÿm
vÿrazem mura. Jak uź bylo receno, jakmile se odchyłky objeví, povedou vźdy ke vzniku rezerv

at uź v zásobách, casu nebo kapacitè, pnpadnè k jejich kombinacím. Vzhledem k tomu, źe
tyto rezervy predstavují plÿtvanf, je moźné ríct, źe mura zpusobuje vznik muda.
Omezení odchyłek proto vede k zásadnímu zlepśem śtfh^ho systému zvÿśením vÿkonu

a následnè redukcí rizika v byznysu spolecnosti. ŚUhly prístup k omezení odchyłek spocívá v
eliminaci (ci redukci) jejich základních prícin. S ohledem na príciny odchyłek existují dva

základní druhy129:

127 Goldratt, 2010.
128 Deif, A. (2012). Assessing Lean Systems Using Variability Mapping. In Procedia CIRP, 3. s. 2-7.
129 McIntyre, W. (2018). Seeking the Causes of Variation, SixSigma. https://www.isixsigma.com/toolstemplates/variantion/seeking-the-causes-of-variation/ (navstiveno 2. prosince 2018).
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□ - Bèiné príciny odchyłek - prirozenÿ (bèinÿ) druh odchyłek typickÿ pro urcity proces
zpusobenÿ interními duvody vyskytující se ve vśech procesech. Tento druh odchylky

je obvykle moiné predvídat ve vÿsledcich. Podłe McIntyra130 predstavuje tato béiná

prícina odchylky skutecnou schopnost procesu a nèkdy se nazÿvà téz „hłuk“.
□ - Zvlástní príciny odchyłek - jsou zpusobovány externími faktory (ojedinèlÿmi

událostmi v prostredí) a jsou dusłedkem vÿjimky v procesním prostredí131. Je moiné

ríct, ie procesy se zvlástními prícinami odchyłek predstavují nestabilní procesy.

Práce na optimałizaci procesu omezením odchyłek by se mète primárné soustredit na
externí faktor, tedy na zvteśtni príciny odchyłek. Zvteśtm príciny odchyłek se snáze

zaznamenávají, nebot’ se komptetnè odchyłu^ od normáteí a obvykteho chování systému

procesu. Podle McIntyra132 povede ełiminace zvteśtnteh prícin odchyłek k získání kontroły nad
procesem a odharï se bèiné príciny odchyłek. Tak bude moiné jasnèji a snadnèji urcit bèiné

príciny odchyłek s cítem jejich omezení. Drtivou vètsinu odchyłek zpusobují pràvè bèiné
príciny. Jejich puvodci se tèiko hłedajf a odborníci na stíNost proto pouiívají ruzné nástroje a

jejich identifikace a omezení trvá mnohem déte.
Stèzf łze ocekávat, ie ełiminujeme vsechny odchyłky v procesu - v kaidém procesu dojde

k ałespoń jedné odchyłce. Nicménè je dułei^ vèdèt, co je moiné tołerovat. Omezené
mnoiství odchyłek je moiné tołerovat, pokud nemají iàdnÿ vłiv na ptenovanÿ vÿsledek

procesu nebo pokud se vÿstedek odchyłuje v pnjateteém rozsahu a je bèhem casu nemènnÿ.
V ostatních prípadech je nutné provést aktivity redukující odchylky.
Obecnè łze ríci, ie łide (zamèstnanci) se odchytejí více nei stroje. Snaha o vypátrání

puvodu odchyłky by proto mète ve vètsinè prípadu zacínat u Hdí, kterí se na procesu podí¡ejí.
To také znamená, ie łide nejsou roboti a potrebují jasnè nastavené pracovní postupy stejnè

jako podporu ze strany vedení a jistou míru svobody v rozhodovacím procesu. Prestoie
bychom se odchy^ám mèH vyhÿbat, mohou vznikat v dusłedku nèciho rozhodnutí a snahy o

złepśeni procesu z dteuhodobého hłediska.

Nejbèinèjśí metoda redukce odchyłek v procesu se nazÿvà Six sigma. Six sigma pracuje
se dvèma htevními koncepty omezení odchyłek: DMAIC (z angl. Define, Measure, Analyze,
Improve and Controł, tj. definuj, zmèr, anałyzuj, złepśi a ovtedej) a PDCA (z angł. Pland Do
Check Act, tj. p^nuj dè!ej kontrołu jednej). Oba koncepty budou podrobnèji vysvètteny v

kapitole 3.5.2. a v pracovních materiátech.

130 McIntyre, 2018.
131 McIntyre, 2018.
132 McIntyre, 2018.
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2.3.

VYUZÍVÁNÍ TECHNIK REŚENi PROBLÉMÚ

2.3.1.

Procesy resení problémû

Seznam problémû, kterÿm firmy celí, je nekonecnÿ. V podnikání obvykle vyvstávají
nèkteré z kategorií tèchto problémû133:
□ - potreba uśetrit a omezit vÿdaje;
□ - nutnost nalézt chyby, kvüli kterÿm není dosahováno oćekávanÿch vÿsledkü;
□ - moźnost automatizovat jednu cást celého procesu;
□ - predcházení śkodám v podnikání nebo prostredí;
□ - poźadavky na zlepśenich existujících vÿrobkü, vytvárení novÿch produktü nebo

p

redstavování nové obchodní rady a udriení si nebo zlepśem konkurenceschopnosti;

□ - zavedení novÿch standardü (ISO 9000, MSFI, MRS, HASCCP) nebo zvaźování

obchodních rizik ci novÿch právních regulací (napr. omezení znecistení);
□ - potreba zvÿśit zákazníkovu spokojenost a neprímo udrźet konkurenceschopnost;
□ - potreba zlepśit koordinaci vedení nebo organizacní odpovèdnost;
□ - potreba zlepśit informaćnè-komunikaćní infrastrukturu, vÿmènu informací a podobu

dokumentace.

Existuje celá rada strategií a prístupü, jeź jsou dostatecnè śiroké a vśeobe^, aby je bylo

moźné vyuźrt pri reśeni vśech druhü problémü, stejnè jako specifické strategie uśite na míru

specifickÿm typü problémü. Obecné strategie obvykle tvorí sady logickÿch (na zkuśenostech
zaloźenych) krokü, rozhodnutí a aktivit, které provádí osoba, jeź problém reśL Pokud je

rozhodovací postup známÿ a máme k dispozici dostatecné mnoźsM dat a zkuśenostf s
reśemm problému, jedná se o algoritmickÿ prístup. Pokud se problém zatím neobjevil,

rozhodovací postupy nebyly jeśt^ odhaleny nebo máme jen nedostatecné ci nekompletní
informace, jedná se o heuristickÿ prístup k reśeni problému. Oba prístupy implikují pouzití

urcitÿch metod a nástrojü v multifázovém procesu vedoucích k reśemm problému.
Na problém je moźné nahHźet na osobní nebo organizacní úrovni jako na stav

nedostatecnosti, nepohodlí, ztráty, neschopnosti splnit cíle nebo nerovnováhu poźadovanÿch

stabilních stavü. Vÿśe zmmèné organizacní problémy, stejnè jako problémy osobní se zretelnè

133 Harmon, P. (2014) Harmon on BPM: ABPM Methodology - What Is It And Why It Is Important,
BPTrends, https://www.bptrends.com/the-bptrends-associates-methodology/, 1. zan 2014 (navstiveno 18.
listopadu 2018).
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vází k „reśiteli“, tj. k tomu, kdo ciní rozhodnutí - jeho/jejím zkuśenostem a schopnostem
identifikovat problémy, vśeobecnym a specifickym znalostem, intuici, prístupu a schopnostem

vyuiívat nástroje k reśeni problému.
Na reśeni problému se obvykle nahliźf jako na zpusob eliminování potfźf, tj. zabrañování
prícinám v jejich opétovném objevení. Nicméné existují situace, ve kterych je cílem (alespoń

krátkodobé) eliminovat následky, jeź problém zpusobil.
Pro prípad nepredvídatelnych problému, stejné jako téch, jejichź vyskyt je moźné
predvídat, existuje sada logickych kroku a aktivit, které mohou vést k jejich reśem. Nicméné

„reśeni neprobíhá jako podle receptu ani nemusí byt nutné lineární, jak by mohly smérnice

napovídat. Reśem problému je rekurzivní proces; musíte se mezi jednotlivymi kroky neustále

pohybovat tam a zpét a nékteré cásti opakovat. Navíc ne vźdycky muźete postupovat v presné

daném poradí“134.
Tabulky 2.9 a 2.10 znázomují nékolik postupu, které jsou rozpracovány do rady fází nebo

na kroky. Nékteré kroky mají stejny obsah, ale odliśny název.

Tabulka 2.9 5-6 kroku (fází) reseníproblémupodle rüznych prístupu

Kr

ok

1

2

3

P.
Newton
(2017)

Bransfor
d and Stein
(IDEAL
approach,
1993)

Harris (1998)

Definov
ání problému
(je
zaznamenán
kontext,
analyzovány
symptomy a v
nékolika
opakováních
provedena
diagnóza)
Rozhod
nutí
o
klícovych
prícinách
problému

Identifikac
e problému a
prícin

Prezkoumání
problému
(definování, overování, vysvétlování,
zasazování do kontextu)

Definování
kontextu
problému

Stanovení
cíle
(zvázení
ideálních cílü a stanovení praktickych
cílü)

Vyvinutí
alternativních
resení

Zkoumání
strategie resení
problému

Generování nápadü na mozná
resení

134 Harris, R. (1998). Problem Solving Techniques, VirtualSalt, 2. cervence 1998,
https://virtualsalt.com/crebook3.htm (navstíveno 2. prosince 2018).
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4

Vyber
reseni

Akce
implementace
zvoleneho
reseni
Implement
ace reseni

5

Vyber napadu
(zhodnoceni
moznosti a volba reseni)

Zhodnoc
eni reseni zpetny pohled

Vyhodnoc
eni
reseni
(vysledku)

6

Implement
ace (zkouska
reseni
a
provadeni
uprav)
Zhodnoce
ni (rozhodnuti,
zda
reseni
fungovalo)

Zdroje: 1. Newton, P. (2017), Top 5 Problem Solving Tools, www.free-management-ebooks.com,
(navstiveno 27. zan 2018).
2. Brandsford, J., Stein, B. S. (1993). The Ideal Problem Solver, Centers for Teaching and Technology Book Library. s. 46.
3. Harris, R. (1998). Problem Solving Techniques, VirtualSalt, 2. cervence 1998,
https://virtualsalt.com/crebook3.htm (navstiveno 2. prosince 2018).

Każdy krok (fazi) je możne v ramci jineho pristupu rozloźit na nekolik kroku a poradi

urcitych aktivit neni ve vsech pristupech stejne. Tyto navody proto nejsou nemenne ani

nezpochybnitelne. Melo by na ne byt nahliżeno spise jako na seznam navrżeny tak, aby se
zajistilo, że żadny z duleżitych rysu problemu nezustane opomenuty135.

Tabulka 2.10 Sedm kroku (fazty reseniproblemu podle ruznych pristupu

Krok

1
2
3

4
5

Minnesota
Office of
Continuous
Improvement
(reseni
problemu v
sedmi krocich)

Twente
University
(manazerska
metoda
reseni
problemu)

ELA
Proces
reseni
problemu

Definovani
problemu

Definovani
problemu

Definovani
problemu

Sber dat pro
jasne identifikovani
problemu
Analyza dat pro
jasne identifikovani
priciny problemu
Identifikace,
vyhodnoceni a volba
reseni
Implementace
reseni

Formulace
pristupu

Sber
nezbytnych informaci
o problemu
Identifikace
alternativnich reseni

Analyza podstaty
problemu a priciny

Formulovani
alternativnich reseni
Volba reseni

135 Harris, R. (1998). Problem Solving Techniques, VirtualSalt, 2. cervence 1998,
https://virtualsalt.com/crebook3.htm (navstiveno 2. prosince 2018).
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6

Kontrola
dosazenÿch vÿsledkû

Implementace
reseni

7

Prizpûsobeni a
udrzovani zlepseni

Vyhodnoceni
reseni - zpëtnÿ pohled

zainteresovanÿch na
reseni problému
Absolvovani
aktivit smërujicich k
reseni
Vyhodnoceni
podniknutÿch aktivit

Zdroje:
1. Minnesota Office of Continuous Improvement (2016). Problem Solving, Solving Problems Isn’t Always
Elementary, http://mn.gov/ci/ (navstiveno 24. fijna 2018).
2. Heerkens, H., Van Winden, A. (2017). Solving Managerial Problems Systematically, Noorhoff Uitgevers
bv, Groningen/Houten, Holandsko (vyvinuto Twentskou univeritou).
3. European Logistics Association (2014). European Qualification Standard For Logistic Competence,
http://www.elalog.eu/elaqf-qualification-standards (navstiveno 12. zafi 2018).

Bez jakéhokoliv zamëru favorizovat nëkterÿ z tëchto pristupu zobrazuje schéma 2.6
procès reseni problému s klicovÿm rysem kazdého kroku.

Schéma 2.6Kroky a vztahy vprocesu reseniproblému
Source: authors based on Minnesota Office of Continuous Improvement, 2016: Problem Solving, Solving
Problems isn’t Always Elementary, http://mn.gov/ci (accessed 24 October 2018), Heerkens H., Van Winden
A., 2017. Solving Managerial Problems Systematically, NoordhoffUitgevers bv, Groningen/Houten, The
Netherlands (Developed by the University of Twente), European Logistic Association, 2014. European
Qualification Standard for logistic competence, http://www.elalog.eu/elaqf-qualification-standards,
(accessed 12 September, 2018)
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Kroky by nemèly bÿt podstupovány v lineární sekvenci, obzvlàstè pokud se jedná o

komplexní problémy, v nichź tÿmy resící problém budou cinit nejen kroky vpred, ale budou se

muset také k ruznÿm predchozím krokum a fázím vracet, aby problém redefinovali, lépe jej
identifikovali, nasli ruzné varianty resení, moźnosti a testování a konecného ovérení

implementovanÿch resení.

Problémy se velice casto tÿka.p (cásti) obchodního procesu a resení by se mèla hledat v
úpravách, prizpusobení nebo kompletních zménách procesu. Pokud problém predstavuje
sama podstata procesu spolu s vÿse zminènÿm obecnÿm prístupem k resení problému,
obvykle je uźite^ zkombinovat prístup k procesu. Resení problému na úrovni obchodního

procesu implikuje:
□ - Identifikaci procesu, jeź je zapotrebí zlepsit a prezentaci modelu As-Is (modelu
existujícího stavu).

□ - V kontextu hnacích sil obchodního procesu a strategického plánu, definujte

poźadavky procesu.
□ - Analÿzu obchodního procesu s cílem pochopení slabin procesu a dopadu na

obchod.
□ - Pokud jde o proces plânovanÿ, pristupte k redesignu nebo k utvárení budoucího

procesu vytvorením modelu „To-Be‘‘ (modelu budoucího procesu).
□ - Implementujte model „To-Be“ do uskutecnitelného procesu.
□ - Stále provádéjte monitoring a kontrolu implementovaného procesu s cílem o vhled

do vykonu a souladu procesu s ostatními procesy a obchodním systémem jako
celkem.

□ - Proved’te drobné úpravy (vypilování) prijatelnÿch optimalizacních moźnosti

procesu.
□ - Nejlepsím moźnÿm zpusobem proces vyuźivejte, dokud je vÿkon procesu

uspokojivÿ a pak zacnète novÿ cyklus.

□
Kaźdÿ obchodní problém má své místo ve specifické obchodní oblasti. Kromè zminènÿch,
obecnÿch strategií a základních znalostí, dovedností, informací a metodologie, jsou nutné také

znalosti konkrétní oblasti, dovednosti a nástroje k resení problému.
Pri provâdèm urcitÿch kroku k resení problému se vyuźívají následující metody a techniky:
1. Definování problému: brainstorming, rozhovory a dotazníky. Rozhodování o pffcinè
problému: diagramy prícin a následku, Paretova analÿza, afinitní diagram, 5 proc.
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2. Generovani alternativ pro reśeni problemu: brainstorming, rozhovory, myślenkova
mapa.
3. Vyber reśeni mezi alternativami: optimalizace technik, odborna pravidla a rozhodovaci
stromy (kriteria vyberu: cas potrebny k reśeni problemu, naklady na individual™ reśeni,

efektivita zdroje, minimalni riziko atd.).
4. Implementace reśeni: projekeni techniky jako jsou Ganttovy diagramy - jasne

stanovene aktivity, easy zacatku a koncu, clenove projektu a milniky; CPM (z angl. Critical
Path Method, tj. metoda kriticke cesty,), PERT (z angl. Program Evaluation and Review

Technique, tj. technika hodnoceni programu a revize,) a dalśi obdobne techniky, cyklus PDCA
(z angl. Plan Do Check Act, tj. planuj delej kontrolu jednej).
5. Vyhodnoceni vysledku: presne informacni mechanismy, analyza nakladu a prinosu,

CTS (model cost-to-serve).

Nasleduje kratky popis nekterych vyśe uvedenych metod.

2.3.2. Techniky a nástroje resení problémû
Nejcastèji vyuźívanÿmi nástroji a technikami jsou brainstorming, myślenková mapa, 5

proć, diagram prícin a následku (Iśikawuv diagram), technika Drill Down, model ćtyr rámcu a
model Cynefin.

Brainstorming je technika skupinového vymÿślení nápadu pro reśem problému. Základní

myślenkou této techniky je sestavení skupinky lidí s ruznÿm zázemím a zkuśenostmi s reśenim
problému v konkrétní oblasti. V relativnè krátkém ćase predloźf své nápady na reśeni
problému, aniź by svuj prístup nebo reśem jakkoliv omezovali. Problém, které je zapotrebí
vyreśit, je na zaëàtku nutné definovat tak jasnè, jak jen to bude moźné. Definice by nemèla bÿt

v dané oblasti extrémnè sloźil^ ani prílis konkrétní. Poćet úćastníkû ve skupinè se pohybuje
od pèti do patnácti a hlavním cílem je vygenerovat tolik nápadu na reśem ruznÿch aspektu
problému, kolik jen bude moźné. Tato kreativní technika bÿvà obvykle vyuź^na pri reśem

problému souvisejících s vÿvojem novÿch produktu a novÿch technologickÿch reśem vÿroby,

propagace a marketingovÿch kampaní136.
Brainstorming je proces sbírání, vyhodnocování a vybírání kreativních nápadu na reśem
definovaného problému. Pravidla brainstormingu fungují podnècujícím zpusobem, nebot’ s
136 Mulder, P. (2017). Brainstorming. Získáno z ToolsHero:
https://www.toolshero.com/creativity/brainstorming/ (navstíveno 27. njna 2018).
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nápady je moźné pricházet svobodnè a bez váhání, źádnÿ názor se nekritizuje a Renové
skupiny se musí vzàjemnè motivovat ke spolupráci a prezentování nápadu.
Proces je provâdènÿ bèhem brainstormingového sezení v prostredí, které stimuluje práci,
myśleni a vÿmènu nápadu. Pred zahájením sezení je ćlenum skupiny poskytnuta jasná
definice problému a zá^itostí, které je zapotrebí vyreśit. Zaćátek sezení je jasnè danÿ a celÿ

brainstorming obvykle netrvá déle neź hodinu a pul.

Sezení rídí vedoucí nebo lídr a skupinu pèti aź patnácti úćastníkû tvorí laici a odborníci v
dané oblasti problému. Manaźer predstaví ćlenum skupiny problém, rozdá jim potrebné
nástroje (tuźky, desky, papíry, seśity) a seznámí je s pravidly. Kaźdÿ úćastník navrhne reśem
s popisem, nákresy a poznámkami. Nápady zustávají anonymní.

Vedoucí sezení prednese nápady a Renové skupiny pro kaźdÿ hlasují (zda jej prijímají).
Nápady jsou hodnoceny podle poćtu hlasu a nejlepsí (obvykle první tri) se dále rozpracovávají.

V této ćásti sezení je moźné rozdèlit skupinu na podskupinky, které budou dále pracovat na

nèkterÿch prvcích navrhovanÿch reśem. V této fázi procesu je moźné zuźitkovat navrhované

nápady, jeź byly predtím vyrazeny.

Myslenková mapa predstavuje zpusob prezentace nápadu, které mají souvislost s
urcitÿm ústredním konceptem. V paprskovitém smèru od ústredního konceptu (podmmènè

definovaném problému) vyrustá struktura novÿch konceptu (vètvf), jeź jsou na ústredním
konceptu (vètvi) závislé. Struktura se skládá z frází, vÿrazu nebo slov kombinovanÿch s

grafickÿmi tvary, symboly, barvami a ćárami a dohromady vytvárí prehlednÿ diagram. Vizuální
struktury jsou vytvárené bez konkrétních pravidel stejnÿm zpusobem jako myślenky související
s ústredním tématem nebo podtématem (podkonceptem), které formují jednotlivci ći skupiny.

Poćet novÿch podtémat a jejich rozdèlem do menśfch, logickÿch prvku nebo asociací a dalśfch

definovanÿch typu vazeb není nijak omezenÿ. V závislosti na centrálním konceptu a

podtématech je moźné je pozdèji reorganizovat. Na mapu lze nahHźet jako na nástroj
reprezentující predstavivost, asociace, logiku a porozumèm centrálnímu tématu. Zároveń

muźe slouźit k vÿmènè a obohacování nápadu tÿkajících se ústredního konceptu (ústredního
problému). Obvykle se pouź^ jako nástroj pro reśem problému na urôité úrovni jeho znalosti

a je povaźována za jednu ze skupinovÿch technik reśem problému stejnè jako brainstorming.
5 proc je vyzkumná technika postavená na vztahu mezi pnćinami a následky.

Opakovanÿm procesem hledání prfćin a následku osvètluje aktuální problém. Opakované
kladení otázky „proć“ usiluje o nalezení jádra aktuálního problému. Prestoźe není nezbytnè
nutné dospèt po pátém „proć“ k praprrëinè problému (která iniciovala proces, v nèmź se

problém projevil), technika pèti proć puvodnè vznikla s myślenkou, źe po zodpovèzem pèti
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klicovÿch otázek se muźeme dobrat vètsiny odpovédí na otázky, co zpusobuje problém nebo
dospèt k odpovèdi, co odstartovalo proces, kterÿ vyvrcholil identifikováním problému.

Techniky uźívané v procesu usilujícím o nalezení odpovèdi na otázku, proc se problém
objevil:
□ - diagram prícin a následkú;
□ - matice (tabulka), ve které jsou ve sloupcích otázky „proc“ a rádcích odpovèdi na tyto
otázky.

Diagram prícin a následkú (Isikawúv diagram) je vizualizacni nástroj pro predstaveni
klicovÿch kategorii prícin, jeź zpusobily vznik problému. Mohou to bÿt lidé, vybavení, prostredi,
materiály, nástroje atp. Celo diagramu je dobre definovanÿ problém a jednotlivé paprsky tvori

moźné skupiny nebo základni priciny, ve kterÿch horizontálni prvky indikuji klicové
charakteristiky relevantní pro danÿ problém. Clenové skupiny si v opakovaném procesu zvolí

pouze jednu charakteristiku z kaźdé vétve. Pokud se na vètvi objevuje nèkterÿ atribut
opakované, jedná se pravdèpodobnè o hlavni pricinu a následuje podrobná analÿza problému

za^ená na identifikované pricinè (schéma 2.7).

Schéma 2.7 Diagram prícin a následkú
Zdroj: Minnesota Office od Continuous Improvement: Cause - Effect Diagram, (2016), http://mn.gov/ci
(navstiveno 24. njna 2018).

V kazdem z peti az sedmi kroku reseni problemu, je mozne aplikovat pridavne techniky

pro jasnejsi detekci problemu, zasazovani do kontextu, hledani a vyber reseni a jejich

implementaci137.

137 Newton, P. (2017), Top 5 Problem Solving Tools, www.free-management-ebooks,com (navstiveno 27.
záfí 2018).
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K témto technikám patrí: Drill Down, model ćtyr rómećku a Cynefin.

Drill Down je technika a zpusob uvaźování, jak rozloźit komplexní problémy na menśí

entity ^ásti), ve kterÿch jsou viditelné podobnosti, jeź nás zajímají a které objasńup problém.

Rozklad je provádén na takovou úrove^ ve které jsou známé vśechny faktory, jeź prispèly k
puvodnè definovanému problému. Casto bÿvá provádèna v kombinaci s 5 proć a analÿzou

pnćin a následku.
Model ctyr rámcú zajiśfuje prístup k organizaćnim zá^itostem a vyhodnocuje

organizace skrze strukturní rámec, rámec lidskÿch zdroju, taktickÿ rámec a symbolickÿ rámec.
Myślenka za tímto prístupem spoć^ v tom, źe organizace prezentují v závislosti na úhlu
pohledu stejnÿ problém ruznÿmi zpusoby.

Strukturální rámec obsahuje organizaćni struktury, technologie, cíle, role a vztahy.

Rámec lidskÿch zdrojû zdurazńuje osobní potreby, znalosti a dovednosti, pocity,

predsudky a rozvojové schopnosti.
Taktickÿ rámec odkazuje na ruzné v byznysu prijímané taktiky, zájmy, chování a

presvèdćení.

Symbolickÿ rámec nakládá se spolećnostf jako s divadlem, které v sobè ztèlesńuje zámèr,

smysl a víru.

Systém Cynefin je prístup, jenź posuzuje situaci nebo souvislosti, ve kterÿch se problém
objevuje. Kontext muźe bÿt:
□ - zjevnÿ (s jasnou pnćinou a následky problému a zpusobem jeho reśem);
□ - komplikovanÿ (spolećnost jej zná, ale vyźaduje odborné znalosti);
□ - komplexní (problém nemá jasné reśem, vyźaduje dalsí data a ćas na jasnou definici);
□ - chaotickÿ (neexistuje źádná zjevná prfćina, vyźaduje rychlé zmlmènl śkody a

následnou analÿzu pro kompletní pochopení problému);
□ - zmatenÿ (není jasné, co vubec problém je, spolećnost si ho nemusí bÿt vubec
vèdoma, ale existují matné náznaky nebo pocit, źe nèco není v porádku).

2.4.

IMPLEMENTOVÁNÍ ZPETNÉ LOGISTIKY

Zpètná logistika (nebo také reverzní logistika) je „proces plánování, implementování a
kontrolování toku surovin, zásobovacího procesu a konećnÿch produktu od vÿroby, distribuce
nebo bodu pouźitf k okamźiku vrácení ći ná^itého odstranèm“138. Tok materiálu probíhá ve

zpètné logistice obvykle opaćnÿm smèrem (proti proudu) neź tok materiálu v „obvyklé“ logistice

138 Dekker, R., Inderfurth, K., Van Wassenhove, L., Fleischnamnn, M. (2003). Quantitative Approaches for
Reverse Logistics. Springer-Verlag.
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(po proudu), tj. vètśinou se pohybuje z bodu konzumace k dodavatelum. Nicménè pokud jsou

materiály vyhodnoceny jako nezuźitkovatelny odpad, byvají vhodnÿm zpusobem na patricnÿch
místech odstranèny. Guhehus a Kotz139 proto vysvètluji zpètnou logistiku jako „chronologickÿ
návrat zásob“. Podle slovnícku Council of Supply Chain Management Professionals140 je

zpètnà logistika „specializovanÿ segment logistiky, kterÿ se soustredí na pohyb a rízení
produktu a zdroju po jejich prodeji a dorucení odbèrateli a zabÿvà se téz vracením produktu

na opravu a/nebo za peníze“. Dodejme jeśte, źe APICS141 definuje zpètnou logistiku jako
„kompletní dodavatelskÿ retèzec vènovanÿ zpètnému toku produktu a materiálu za úcelem
vrácení, opravy, vÿroby a/nebo recyklace“.

De Brito a Dekker142 zdurazńujl trojici hnacích sil zpètné logistiky: legislativu (spolecnosti
musí provâdèt zpètnou logistiku), firemní obcanství (spolecnosti vnímají zpètnou logistiku jako

svou odpovèdnost vuci spolecnosti) a/nebo ekonomiku (spolecnosti provádèjí zpètnou

logistiku, protoźe z ní mohou profitovat). Prestoźe rada spolecností neprovádí zpètnou
logistiku pouze z jednoho duvodu, duraz bude kladen na ekonomické duvody.

Zpètnà logistika vyrostla v obrí byznys. Celosvètové náklady na vrácení zboźí dosáhly v
roce 2015 hodnoty 640 miliard americkÿch dolaru143. Zpètnà logistika predstavuje lukrativní

aktivitu, kdy spolecnosti hledají v ruznÿch aktivitách svÿch zpètnÿch toku pridanou hodnotu
„pouźitého“ zboźL

Pnpadnè mohou nabízet zpètnÿ rok a

ná^itou

likvidaci jinÿm

spolecnostem. Prvním faktorem, kterÿ ovlivnil vzestup aktivit zpètné logistiky, byl nátlak
verejnosti (odbèratelu), kterÿ se bèhem casu zmènil v regulacní tlak na snízení zneaśtenl

źivotmho prostredí zv^śenou mírou sbèru, ^(dèm a recyklování/opètovného uzívání zboźh jeź
bylo dríve povaźováno za odpad. Druhÿm duleź^m faktorem je podstatnÿ rozvoj online
obchodu bèhem posledních deset let. To, źe zákazníci mohou vrátit koupené a obdrëené

zboźh které se jim z jakéhokoliv duvodu nezamlouvá jednoduchÿm zpusobem a zdarma (nebo
za nízké náklady), predstavuje jeden z kKcovÿch faktoru konkurencní vÿhody online

obchodování. Podle Golinski a Kawy144 dosahuje vracení online 25 % - v porovnání s ménè

neź 5 % v kamennÿch obchodech. Tento fakt vyźaduje od spolecností, aby zorganizovaly
systém zpètné logistiky - at uź samy nebo, coź je bèźnèjśí, aby cást nebo celÿ proces zpètné

139 Gudehus, T., Kotzab, H. (2012). Comprehensive Logistics. 2. vyd., Springer Science & Business Media.
140 Vitasek, K. (2013). Supply Chain Management Terms and Glossary. Supply Chain Visions.
141 APICS (2017). SCOR Supply Chain Operations Reference Model ver. 12.0: Quick Reference Guide.
142 De Brito, M. P., Dekker, R. (2006). A Framework for Reverse Logistics. In Reverse Logistics (s. 3-27).
Springer, Berlin, Heidelberg.
143 Statista (2018). Costs of Return Deliveris in U.S. Compared With the World in 2015,
https://www.statista.com/statistics/753084/return-deliveries-costs-in-the-world-and-united-states/
(navstiveno 2. zan 2018).
144 Golinska, P., Kawa, A. (2012). Dynamic Recovery Network for WEEE. In Enviromental Issues in
Supply Chain Management (s. 75-89). Springer, Berlin, Heidelberg.
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logistiky outsourcovaly. Z pravne povinnych aktivit cilenych na zachovani źivotniho prostredi

se efektivni zpetna logistika vyvinula ve zdroj jak dalśich prijmu tak zvyśeni zakaznikovy
spojenosti. V tomto procesu rozvoje zpetne logistiky predstavuje e-komerce jeden z klicovych

hnacich motoru. Studie navic ukazuji, źe jednou z nejduleźitejśich charakteristik, podle niź
nakupujici posuzuji prodejce, je proces vraceni zboźi145.

2.4.1. Typy vracení zbozí

Zpétná logistika se zamèruje na veśkere zboźh které se pohybuje proti proudu
dodavatelského retèzce poté, co bylo prodáno. Toto vrácené zboźí lze klasifikovat

následovné146:
□

Komercní vracení - tvorí veśkere produkty, které je zapotrebí vrátit, nebot’ jsou rozbité

ci pośkozené, nebyly doruceny v souladu s odbèratelovou objednávkou nebo jen
neodpovídají zàkaznikovÿm ocekáváním, ale stále mají stejnè vysokou hodnotu.
□

Vracení na konci źivotnosti - produkty, které nefungují sprâvnè nebo nefungují vubec

(jejich fyzickÿ źivot skoncil) - obvykle technicky zastaralé nebo vyźadující zásadní

opravu.
□

Vracení na konci uzívání - produkty, které se uź nepouźivaji, nebot se objevila nová,

pokrocilejśf verze téhoź produktu (i kdyź je stále moźné pouźivat tu „starou“) - tj.
pronajaté produkty nebo nahrazované produkty.
□

Znovu pouźiten poloźky - jedná se predevśim o ruzná balení uźívaná pro

opakované dorucování nebo uźiU (konzumaci) produktu (tj. plastové lahve, bedny na
lahve nebo palety).

Nèkten autori zmmují také dalsí typy vracení produktu jako jsou147:
□

Marketingová vrácení - produkty se vrací kvuli pomalÿm prodejum, problémum

s kvalitou nebo nutnosti zmèny pozice v inventári (tj. z jednoho obchodu do jiného),
vracení po totálních vÿprodejích (produkty, které maloobchodník nechce dále

145 Howland, D. (2018). Shoppers Are Judging Retailers by Their Return Process, SupplychainDive,
https://www.supplychaindive.com/news/shoppers-are-judging-retailers-by-their-returns-process/544789)
(navstiveno 20. prosince 2018).
146 Krikke, H. R., Le Blanc, H. M., van de Velde, S. (2004). Product Modularity And the Design of ClosedLoop Supply Chains. In California Management Review, 46(2), s. 23-39. Golinska, Kawa, 2012.
147 Rogers, D. S., Lambert, D. M., Coxton, K. L., Garcia-Dastugue, S. (2014). The Returns Management
Process, In Lambert, D. M. (ed.) (2014). Supply Chain Management: Processes, Partneship, Performance,
4. vyd., Supply Chain Management Institute, Sarasota, Florida, 2014, s. 161-180.
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skladovat

a

prodávat),

vyplacení

(kdyź

jeden

vÿrobce

skoupí

veśkere

maloobchodníkovy zásoby konkurencních vÿrobkü), vracení sezónních vécí, které se

po konci sezóny neprodaly a prebytky.
□

Produkty stahované z obéhu - produkty se vrací pouźité kvuli bezpecnosti nebo
problémüm s kvalitou (nejcastéji se objevují v automobilovém, potravinárském,
hrackárském a farmaceutickém prümyslu).

□

Vrácení kvüli źivotnimu prostredí - vracení produktu, jeź se nutné zlikvidovat

v souladu

s ruznÿmi

narízeními

(nejcastéji

se jedná

o

produkty obsahující

nebezpecné látky).

2.4.2. Obchodní procesy zpetné logistiky

Aktivity zpétné logistiky v dodavatelském retèzci (tj. zpétném retèzci) se objevují ve formé

obchodních procesu a vyznacující se ruznÿm mnoźsMm fází v závislosti na spolecnosti a
potrebách dodavatelského retèzce nebo charakteristikách produktu. Podle Krikkeho a kol.148
mohou zpétné logistické procesy tvorit následující fáze:

1.

akvizice produktu - opétovné získání a fyzické vyzvednutí;

2. zpétná logistika - transport do lokality obnovy;

3. testování a inspekce;
4. trídéní a likvidace;

5. obnova;
6. redistribuce.

Proces zpétné logistiky je zachycenÿ ve schématu 2.8. První fázi tvorí akvizice produktu
a jedná se o proces „opètovného získání produktu z trhu (nékdy aktivní zpétné odkoupení)
a jeho fyzické vyzvednutí“149. Produkty (nebo materiály ci soucástky) jsou na néjakém místé

opètovného nabytí vyzvednuty od odbèratelu. To znamená, źe zákazníci mohou produkty
donést do maloobchodu, jiné prodejny a/nebo do sbèrnÿch center, eventuán se spolecnosti
vydávají za odbèrateli a zboźí si vyzvednou sami.

148 Krikke a kol., 2004.
149 Krikke a kol., 2004.
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Sbírání

-------- > Testování a inspekce/Trídení a
likvidace

Pfímá oprava

Opëtovné pouzití
Opëtovnÿ prodej
Redistribues

Opakování procesu

Obnova
Renovace
Predelání vyrobku
Znovuzískání
Recyklace
Spaleni

Schéma 2.8 Procesy zpètné logistiky
Zdroj: upraveno v souladu s De Brito, M. P., Dekker, R. (2004). A Framework for Reverse Logistics. In
Reverse Logistics (s. 3-27). Springer, Berlin, Hiedelberg, s. 12.

Pak následují aktivity zpetné logistiky reprezentované prepravou vráceného zboźi do
lokality opravy. Preprava muźe bÿt pomèrnè intenzivní v závislosti na misté opravy v

dodavatelském retèzci - na úrovni maloobchodu, velkoobchodu, vÿroby a zpracování surovin.

Spolecnosti se navíc casto rozhodují tento druh zpètné dopravy outsourcovat specializovanÿm
3PL150 firmám. Vzhledem ke zvÿsené poptávce po zpètné dopravè a zvysujícímu se mnoźstvi

vraceného zboźi, trh se sluźbami poskytujícími zpètnou dopravu roste.

Dále následuje v mistè opravy fáze testování a inspekce, která slouźi k analÿze stavu
produktu a ùrovnè kvality. Po této fázi následuje tridèni a likvidace. Trídení probíhá na zàkladè
stavu produktu, tj. vychází z testování a inspekce. Pri likvidaci se rozhoduje o tom, jak se s

vrâcenÿmi produkty naloźi a jak poputuji zpèt zbÿvajicimi cástmi zpètného dodavatelského

retèzce. V této fázi se rozhoduje o tom, jakou opravu produkt podstoupí nebo zda nebude
poslán prímo na skládku.*

150 3PL neboli Logistika tretí strany - specializované logistické spolecnosti, které svym zákazníküm
poskytují jednu nebo více logistickych slużeb.
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Faze obnovy zavisi na stavu vraceného zboźi, obecnè je vsak moiné ji rozdèlit do dvou
skupin. Pokud je vracené zboźi v prijatelnè dobrém stavu a vyźaduje minimalni nebo iâdnÿ

zasah (muźe bÿt posiano zpèt tak jak je), pak produkty projdou primou obnovou a je moiné

je opètovnè pouźit, znovu prodat nebo redistribuovat zpatky na trh. Jestliźe vracené zboźi
potrebuje zasadnè zpracovat, aby mohlo bÿt obnoveno, je smèrovano na ùroven opètovného

zpracovâni. Podle De Brita a Dekkera151 je moiné opètovné zpracovani provadèt na rüznÿch
ùrovnich: produktové (oprava), modulové (renovace), komponentové (predèlani), na ùrovni
vybrané casti (opètovné ziskani), ùrovni materialové (recyklace) a energetické (spaleni). Na
rüznÿch ùrovnich dodavatelského retèzce je moiné volit rüzné moźnosti obnovy, tj. na
distribucni ùrovni je moźné provadèt opravu nebo renovaci, zatimco recyklace a spalovani
jsou provadèné na surovinové ùrovni.

Po fazi obnovy uzavira kolecko dodavatelského retèzce redistribuce, ktera vraci zboźi

na trh - pripravené k prodeji. Vseobecnè lze rici, źe jakmile je to moźné, probiha redistribuce

spolecnè s vpred postupujicim ligistickÿm tokem v dodavatelském retèzci.
Na zpètnou logistiku by mèlo bÿt pohliźeno z holistické perspektivy a nèkteri autori
zdurazńuji, źe by mèla tvorit soucast rizeni procesu dodavatelského retèzce nazÿvaného

management procesu vraceni152, v nèmź by se mèlo rozhodovat o roli vraceni pro spolecnost

a zpüsobech, jakÿm by management vraceni mohl prispèt k vyssimu zisku a zlepseni
odbèratelovy spokojenosti. Jednim z klicovÿch strategickÿch rozhodnuti v managementu

vraceni je prace na tom, aby se spolecnost vratnosti vyvarovala, gatekeeping a predavani

smèrnic pro vratné operace. Vyvarovâni se vratnosti je tendence vyrabèt produkty v lepsi

kvalitè a prodavat je takovÿm zpüsobem, kterÿ minimalizuje źadosti o vraceni. Vyvarovani se

vratnosti predstavuji permanentni aktivity zakladajici se predevsim na neustale probihajici

analÿze vraceného zboźi. Gatekeeping je zkoumani jak poźadavku na vraceni tak vraceného

zboźi153. Je to kontrolni mechanismus, jenź zajist’uje, aby se neschvalené produkty nedostaly
do zpètného/vratného toku a instrukce gatekeepingu by tim padem mèly bÿt naprosto jasné.

Body gatekeepingu se mohou nachazet na rüznÿch mistech dodavatelského retèzce, ale
nejdülezitèjsi je mit bod gatekeepingu na zacatku zpètného dodavatelského retèzce (tj.

zakaznicka sluźba v maloobchodu), nebot’ tak je moźné se vyvarovat nejvyssim nakladüm.
Pokud jde o likvidacni aktivity, je dü^ité zdüraznit nutnost jasnÿch instrukci tÿkajicich se

moźnÿch variant obnovy vraceného zboźi a kritérii, kdy se o nich ma rozhodovat.

151 De Brito, M. P., Dekker, R. (2004). A Framework for Reverse Logistics. In Reverse Logistics (s. 3-27).
Springer, Berlin, Heidelberg.
152 Rogers a kol., 2014.
153 Spielman, E. (2018). Direct Costs vs. Indirect Costs: Understanding Each, In Business News Daily,
https://www.businessnewsdaily.com/5498-direct-costs-inderct-costs.html (navstiveno 18. zan 2018).
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2.5.

MODEL COST-TO-SERVE

2.5.1. Skutecné obchodní náklady - identifikování, vyhodnocování a rozdelování
prímych a neprímych nákladú

Na rozdíl od

tradicních prístupü v úcetnictví, kde jsou náklady zaznamenány,

vyhodnoceny a zpracovány v souladu s jejich pnsluśnymi drźiteli nebo nákladovymi centry,
dneśni spolecnosti chtéjí znát hodnotu provádéné aktivity tak presnè, jak je to je moźné, tj.

chtéjí vèdèt, jaké náklady jsou spjaté s konkrétní aktivitou, jako je vykládání palet nebo
dorucování konkrétního produktu. Jinÿmi slovy spolecnosti potrebují vèdèt, na kolik je vyjde
obchodování s kaźdÿm jednotlivÿm odbèratelem (nebo segmentem odbèratelü), stejnè jako

celkové náklady na specifickÿ produkt nebo sluźbu odebíranou tímto zákazníkem.

Procesy v dodavatelském retèzci, tedy jejich drźitele (majitelé), se soustredí na závèry a
mèritelné vÿstupy (kvalitativní a kvantitativní) - na produkty a sluźby. Náklady na suroviny a

da^í zásoby a soucástky, na práci ve vÿrobè, da^í sluźby a energie jsou prímé a na první
pohled viditelné náklady spojené s vÿrobou produktü a/nebo sluźbami. Tyto náklady se obvykle

nazÿvají prímé náklady a snadno se spojí s konkrétním „predmètem kalkulace“, kterÿm müźe
bÿt produkt, úsek nebo projekt154. Dr±itelé procesu si jsou obecnè vèdomi klícovych nákladü

spojenÿch s dorucením konkrétních produktü a sluźeb. Prímé náklady jsou obvykle variabilní,

coź znamená, źe hodnota tèchto nákladü závisí na mnoźsM vyrobeného produktu a/nebo
sluźeb, na které jsou vynaloźeny.

Neprímé náklady, jeź se mohou v procesu objevit, je mnohem tèźśí identifikovat a nebude
vźdy jasné, jakÿ je jejich podíl na vÿrobè produktü a/nebo sluźeb nebo jak je spojit s nèkterÿm
z predmètü kalkulace.

Prímé náklady (reźijnf vÿdaje) tvorí vśechny ostatní náklady spolecnosti, které jsou
d^eźite pro obchod nebo provozní aktivity, ale není je moźn prímo spojit s produktem a/nebo

sluźbou. Tyto náklady obsahují náklady na vybavení (IT infrastruktura, GPT technologie a
administrativní software), pronájem závodü, neprímou práci (obecné rízení a administrace,

vÿvoj, marketing, úctárna, poradenské sluźby...) a materiály (papír, kancelárské potreby a
uklízecí prostredky), energie a tak dále. Tyto náklady mohou bÿt variabilní nebo fixní. Pokud
je zapotrebí nèkterou jejich cást priradit produktu nebo s^bè, jeź vznikla jako hlavní smysl
154 Spielman, E. (2018). Direct Costs vs. Indirect Costs: Understanding Each, In Business News Daily,
https://www.businessnewsdaily.com/5498-direct-costs-inderect-costs.html (navstíveno 18. zárí 2018).
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firmy, pak jsou tyto náklady brány jako pevné náklady. To znamená, źe bèhem kratśtoo

casového období nebo dokonce bèhem fiskálního roku je jejich mnoźsM relativnè konstantní
a nezávisí na objemu vÿroby nebo 'Ty^źin kapacity. Vzhledem k tomu nejsou snadno spojitelné
s predmètem kalkulace, jsou vypocítávané jako náklady období a po zhodnocení dle jistÿch
kritérií jsou mezi nè následnè zarazeny.

Kiïcovÿm problémem kaźdého rozhodování ohlednè nacenèni produktu nebo sluźby je
správná identifikace pnmÿch nákladu a p^dèlení nákladu nepnmÿch. Tento problém bude
obzv^śt’ zásadní ve spolecnosti, která vyrábí nèkolik (skupin) produktu, probíhá v ní rada

vÿrobmch procesu a tvorí ji vícero obchodních oddèlenL Stejnè tak bude dülezité klasifikovat
sprévnè náklady, aby bylo moźné odhalit moźnost jejich snízení, odhadnout ziskovost

produktu, zvÿśit efektivitu produktu a ziskovost individuálních distribucních kanálu a
odbèratelu.

2.5.2. Model cost-to-serve v dodavatelském retezci

Jedno z resení pro pripisování skutecnych nákladu urcitym odbératelum a/nebo
produktum poskytuje model cost-to-serve. Cost-to-serve je moiné definovat tremi hlavními

prístupy:
□ - jako aktivitu - „Retéz aktivit nutnych k tomu, aby spolecnost dostała produkty a

sluźby do obchodu svych zákazníku a na jejich police. Obsahuje prijímání objednávky,

picking objednávky a její transport, zarizování propagace prodejci, zpracování úvéru
a prodej produktu.“155
□ - jako prístup/nástroj úcetnictví - „Nástroj procesné rízeného úcetnictví slouiící k

vypoctu ziskovosti stálého zákazníka vycházející z aktuálních obchodních aktivit a
reiijních nákladu nutnych k jeho obslouiení.“156
□ - jako nástroj mérení dodavatelského retézce - „Celkové náklady na obslouiení

kaidého individuálního odbératele na úrovni SKU (jednotka pro skladování, z angl.

Stock Keeping Unit) a na urcené úrovni sluźeb.“157

155 Vitasek, K. (2013). Supply Chain Management Terms and Glossary. Supply Chain Visions.
156 Rushton a kol., 2017.
157 Logistics Management (2010). What Is Cost-to-Serve Optimization?
https://www.logisticsmgmt.com/artide/cost-to-serve_optimization (navstiveno 2. srpna 2018).
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Cost-to-serve je moźné vyuźivat v logistice ke stanovení, jak jsou po celé délce

dodavatelského retèzce spotrebovávány náklady158. Vÿchozí premisou modelu cost-to-serve
je to, źe s rüznÿmi odbèrateli jsou v dodavatelském retèzci a logistice spojené rüzné náklady

(tj. rüznè velcí odbèratelé nacházející se na geograficky odliśnych místech budou znamenat
od^né náklady - kvüli velikosti objednávek, jejich frekvenci a dorucení, míre podrobností ve

fakturách atd.). Stejnou analogii je moźné pouźrt, kdyź dojde na analÿzu nákladü na produkt,
nebot’ s rüznÿmi produkty jsou spjaté rüzné náklady - rozdíl ve velikosti ovlivní zpüsob
skladování a prepravy stejnè jako odliśne podmínky, jeź je bèhem transportu a skladování
nutné dodrźovat (napr. v pnpadè chladného dodavatelského retèzce) stejnè jako rüzné

doprovodné cinnosti (balení nebo śtítkování), to vśechno povede k rozdHnè vysokÿm
nákladüm. Jak jste uź nejspíśe sami usoudili, existuje jeśtè jedna oblast, ve které müźe
aplikace Paretovy analÿzy ukázat zásadní rozdíly mezi odbèrateli stejnè jako mezi produkty

(tj. kterÿch 20 % je nejvÿdèlecnèjśí nebo na kterÿch 30 % ztrácíme peníze). Identifikace

nákladü na sluźby je pro jednotlivé cleny dodavatelského retèzce nesm^nè d^eźita, obzv^tè
v dodavatelském retèzci konzumního zboźL Je moźné, źe vśechny identifikované náklady
nemají pro vśechny odbèratele stejnou míru d^eźitosti. Ve spolecnostech vyrábèjících vícero

produktü navíc vśechny produkty nebo skupiny produktü nevyźaduji stejnou nákladovou
strukturu, ani nejsou stejnou mèrou rozdèlovány do distribucních kanálü, jimiź zboźí putuje k

odbèrateli.
Cost-to-serve a ABC (kalkulace podle aktivit) predstavují dvè metody pridèlovam

nepnmÿch nákladü do rízení nákladü v modelu procesu nebo dodavatelského retèzce159, ale

nejsou totoźné. Metoda ABC je podstatnè podrobnèjśí a vyuźívají ji financníci, zatímco costto-serve „se nezamèruje na zdroj, vychází ze souhrnné analÿzy vytóívající smès primèreného
rízení nákladü“ a poskytuje jednotnÿ pohled na náklady na kaźdé úrovni dodavatelského
retèzce160. Metodu ABC je nicménè moźné pouźrt pro vÿvoj modelu cost-to-serve.

Prestoźe klícová spolecnost v dodavatelském retèzci peclivè odhadne cenu produktu na
základè vstupu, vvrobních nákladü, odpovídající marźe pokiyvající náklady a jistÿch ziskü pro

preźitf a vÿvoj, koncová cena a vÿdèlecnost individuálních produktü, sluźeb a odbèratelü müźe
bÿt - a casto také bÿvá - sporná. Spolecnost se bude soustredit na dorucování produktü a

sluźeb v odbèratelem poźadovaném mnoźsM a kvalitè. Dodatecné náklady, jeź nebyly
püvodnè ocekávané nebo dobre odhadnuté povedou ke sníźení ziskovosti nebo v nèkterÿch

prípadech ke ztrátám. Vśechny náklady, které se v dodavatelském retèzci objeví v souvislosti

158 Rushton a kol., 2017.
159 Logistics Management, 2010.
160 Rushton a kol., 2017.
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s dostupnÿmi produkty a jejich dorucováním na objednávku nebo na ad hoc poźadavek, jsou

povaźovány za zákazníkovy náklady na sluźby. Pod tlakem na redukci celkovÿch nákladu za
úcelem vètśí konkurenceschopnosti se muźe ocitnout také klícová spolecnost a tím pádem
celÿ dodavatelskÿ retèzec, do nèhoź patrí. V takovém prípadé musí jak spolecnost, tak

dodavatelskÿ retèzec identifikovat vśechny náklady a nalézt ty, jeź je moźné zredukovat, a pri

sniźování nèkteré kategorie nákladu je uprednostnit.

Prumèrné náklady na kategorie produktu nebo na jednotlivé produkty, distribucní kanály
a individuální odbèratele obvykle neposkytnou správné odpovèdi na otázku aktuálních nákladu

a tím pádem ani neprozradí nic o ziskovosti produktu, kanálu a odbèratelu. S vyuźitfm modelu
cost-to-serve mohou spolecnosti zlepśit odbèratelovu vÿnosnost, metodologii oceńování a
procesy161.

2.5.3. Rízení nákladú a jeho vzájemná provázanost

První krok analÿzy cost-to-serve predstavuje stanovení, co jednotlivé skupiny nákladu
rídí.
Duvody, proc CTS (cost-to-serve) vznikají, mají spojitost s poźadavky a charakteristikami
odbèratelu,

tj.

zákazníky

nacházejícími

se

po

proudu

dodavatelského

retèzce,

charakteristikami a mnoźsMm produktu (sluźeb), charakteristikami distribucního kanálu a
zpusoby, jakÿmi jsou urcité obchodní procesy provádèné. Pro kompletní obraz CTS je

zapotrebí hledat vztahy, kterÿmi jsou provázány procesy, produkty, kanály a odbèratelé.

161 O’Byrne, R. (2012). Supply Chain Secrets, The No. 1 Guide to Saving Your Business Millions, Port
Campbell Press, e-book.
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Schéma 2.9 Rízenínákladu na zákaznickésluzby
Zdroj: Zpracovano na zaklade Dawson Consulting International Pty Ltd. (2005) Overview of Dawson’s
Cost To Serve (CTS) Methodology.

Klicove procesy souvisejici se zakaznickymi (klientskymi) służbami tvorf162:

□ Marketingova

propagace a

prodejni procesy

(stanoveni aktivity a

opatreni

k podporeni nakupu).
□ Skladovani (skladovani a manipulace na strane vyrobcu, zprostredkovatelu a

prodejcu).
□ Preprava (transport zbożi z jedne geograficke lokality do jine v multimodalni doprave

vcetne manipulace, dockingu a cross-dockingu).
□ Objednavky a dorucovani administrace (sada vsech aktivit obdrżovani, zpracovavani

a kontrolovani objednavek, priprava na doruceni, priprava dokumentace a zbożi,
vytvareni nezbytne dokumentace).
□ Management vraceni zbożi (postupy pri obdrżovani defektniho, poskozeneho zbożi,

opravy,

nahrady,

opetovne zasilani a

opakovani tehoż jako v predchozich

procesech).

□ Reklamni a beżny prodej.
□ Dodatecne procesy zvysujici kvalitu produktu na żadost individualnich odberatelu.

Klícové rysy produktu, které ovlivńujf procesy CTS:

162 Glendening, B. (2016). Halo Cost-to-Serve Improving Cost-to-Serve and Maximazing Sales and
Margins, VP, Supply Chain Insights LLC.; Dawson Consulting Internetional Pty Ltd. (2005). Overview of
Dawson’s Cost To Serve (CTS) Methodology, Dawson Group Company.
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□ Typ produktu, jenź ovlivnuje tvorbu, marketing, skladovani, prepravu a prodejni
naklady.

□ Pocet produktu ve vÿrobnim programu ovlivnuje naklady na tvorbu, prodej a

marketing.
□ Mnoźstvi produktu ovlivnuje predevsim naklady na skladovani a prepravu.
□ Ûroven kvality produktu ovlivnuje naklady na tvorbu, udrźovani a vraceni.

Charakteristiky distribucnich kanalu, které ovlivnuji procesy CTS:

□ On-line/off-line ovlivnuje naklady na prodej, administrai a vraceni.
□ Standardizované,

ad

hoc/expresivni

objednavky

vysoce

ovlivnuji

naklady

administrace objednavky a prepravy.
□ Prepravni vzdalenost a pocet zprostredkovatelu v kanalu ovlivnuji naklady na

skladovani a prepravu.

Které procesy jsou napriklad ovlivnèny v prvé radè charakteristikami vÿrobku? Ve vètsinè

pripadu se naklady na marketing a prodeje ridi mnoźstvim a typem produktu, zatimco
prepravni naklady jsou determinovany celkovÿm poctem, velikosti transportované jednotky,

lokaci odbèratele (vzdalenosti), mnoźstvim zprostredkovatelu a vyuźitelnosti nakladového

prostoru. Naklady na skladovani jsou také urcovany mnoźstvim produktu, tim, zda jdou na

vrub prodejce, zprostredkovatele nebo kupujiciho, zavisi i na typu produktu a na podminkach

skladovani.
Administrative naklady jsou pro vètsi mnoźstvi individualnich zakazniku, kteri si kupuji

individualni produkty, podstatnè vyssi neź napriklad v pripadè administrativnich nakladu pri

prodeji ve velkém.
Distribucni kanal muźe v CTS tvorit duleź^ prvek. V pripadè prodeje on-line jsou naklady

na skladovani nizké, ale vzhledem k malÿm balenim a ad hoc objednavkam, stejnè jako

k poctu zprostredkovatelu mohou bÿt relativnè vysokého naklady na prepravu.
Jednu z moźnÿch kombinaci zachycujicich vztah a vudci roli nèkterÿch prvku nakladu na

zakaznické sluźby ztvarnuje schéma 2.10.

88

Tvorba dodavatelského retezce a logistiky

PRO DU KTY

PROCESY

Skladovana
jednotka

Standardni
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Schéma 2.10 Vztahy mezi rizenim nakładu a procesy CTS
Zdroj: Upraveno na zâkladè Dawson Consulting International Pty Ltd. (2005) Overview of Dawson’s Cost
To Serve (CTS) Methodology, Dawson Group Comapny.

Analÿzy cost-to-serve se provadi pravidelnè, aby bylo moiné vypozorovat vzorce chovani

individualnfch odbèratelu urcitÿch produktu v konkrétnim distribucnim kanalu.

Vÿsledky rady studii ukazuji, źe je moiné stanovit jista pravidla, podle kterÿch se
spotrebitelé chovaji (pravidlo 20:80). Podle tohoto pravidla je moiné ve vètsinè spolecnosti
pozorovat, źe aź 20 % zakazniku generuje témèr 80 % zisku. Je také patrné, źe pribliinè 20
% spolecnosti generuje aź 80 % nakladu. A stejnè tak pribliinè 20 % produktu ve firmè

vyrabèjici celou radu produktu vygeneruje vice neź 80 % zisku163. Takové zavèry slouźi
k definovani obchodni taktiky pro konkrétni zakazniky a definovani taktiky portfolia.

Chapani vztahu mezi charakteristikami zakazniku, produktu, kanalu a procesu je dûleîité
pro identifikovani a nasledné sniźeni CTS a zaroven odhaluje vztah zvysujici vÿnos, tj.
ziskovost.

163 Guerreiro, R., Rodrigues Bio, S., Vazquez Villamor Merschmann, E. (2008). Cost-to-Serve
Measurement and Customer Profitability Analysis. In The International Journal of Logistics Management,
19(3). s. 389-407.
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Pro kaźdou firmu je d^eź^ detekovat dominantní náklady a klícové, ovlivńujici faktory,
jeź jsou spouśtècem urcitého typu nákladü - je tedy dülezité spojit proces, produkt, kanál a

klientovo rízení nákladú. Stejnè jako v prípadé vśech ostatních nákladü potrebuje spolecnost
védét, jak udrźet rovnováhu mezi snízeními CTS na jedné stranè a CTS, které zvÿśí prodeje
nebo priláká nové odbèratele na stranè druhé.

Kdykoliv se na nékterou nákladovou kategorii (produkt, proces, distribucní kanál a
odbératel) nahlízí oddélené, je relativné snadné stanovit kritéria (faktory), jeź budou vyźadovat

minimální náklady. Takové minimum bude nicménè jen lokální nebo cástecné a nebude se
v nèm odróźet skutecná efektivita podniku pri umíst’ování produktü anebo sluźeb na trh.
Skutecnou efektivitu je moźné detekovat v dynamickém poméru príjem ku vÿdeji (ziskovosti)

mezi produkty, procesovÿmi kanály a klienty. Pro tyto úcely je nezbytné sbírat po urcité casové
úseky data o obchodních transakcích a následné je analyzovat. Data je moźné získávat ze

zaplacenÿch faktur, kalkulací ceny (prímé ci neprímé náklady), smluv o dodávkách (mnoźsM,
slevy, dodání a termíny plateb), nezaplacenÿch faktur, nákladü na logistiku souvisejících

s dorucováním, náklady souvisejícími s platy zamèstnancü, náklady na reklamu, reklamní
predméty, náhrady a zv^śtni náklady související s nèkterÿmi nákladovÿmi kategoriemi. Na

základé tèchto „surovÿch“ dat je moźné ze specifického ERP softwaru získat reśeni nákladü a
analÿzy ziskü, tj. je moźné dopracovat se k ziskovosti. Ve vètśinè multiproduktovÿch,

multiklientovÿch a multikanálovÿch firmem vyrábéjících rychle rotující konzumní zboźí odhalí

CTS analÿzy vzorec 20:80164. Ve cvicnÿch materiálech naleznete analÿzu postupu a
prípadovou studii.

2.6.

KLÍCOVÉ

INDIKÁTORY

VYKONU

DODAVATELSKÉHO

RETEZCE
Nejrozśírenèjśí model dodavatelského retézce ci rámec pro hodnocení a porovnávání

aktivity dodavatelské retézce je známÿ jako SCOR model (z angl. Supply Chain Operations
Reference). Tento model vyvinul v roce 1996 Supply Chain Council (dneśni APICS Supply

Chain Council). SCOR se postupnè vyvíjí a v soucasné dobè je k dispozici SCOR verze 12.0,
jeź pokiyvá a zpnstupńuje veśkere soucasné trendy v dodavatelském retèzci jako je

omnichannel distribuce, blockchain a metadata. Podle APICS165 je SCOR procesnè referencní
model, kterÿ „integruje vśeobe^ známé koncepty obchodné procesního inzenÿrstvl,

benchmarking, vyhodnocování procesu a organizacní plánování do k^ové funkcního rámce“.
164 Guerreiro a kol., 2008.
165 APICS (2018). Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, http://www.apics.org/apics-forbusiness/frameworks/scor (navstíveno 2. prosince 2018).
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SCOR spojuje do jednoho modelu oblasti obchodnich procesu, vÿkonnostni metriky, praxe a
lidskÿch schopnosti.

Schéma 2.11 model SCOR
Zdroj: Upraveno na zakladè: APICS (2018). Supply Chain Operations Reference (SCOR) model,
http://www.apics.org/apics-for-business/frameworks/scor (navstiveno 2. prosince 2018).

Pokud jde o indikatory vÿkonnosti dodavatelského retèzce, rozdèluje SCOR metriky

vÿkonnosti dodavatelského retèzce do tri ùrovni166:
□ Metriky prvni ùrovnë tvori diagnostiky obecného zdravi dodavatelského retèzce.

Tyto ùrovnè vÿkonnosti jsou pro spolecnost ci oddèleni povaźovany za strategicky
duleźite

a

proto

jsou

casto

nazÿvany

Klicové

ukazatele

vÿkonnosti

dodavatelského retëzce (nebo také KPI dodavatelského retëzce).
□ Metriky druhé ùrovnë slouźi jako diagnostika nastroju prvni ùrovnè a pomahaji

nalézt priciny mezer ve vÿkonu nastroju prvni ùrovnè.
□

Metriky treti ùrovnë slouźi jako diagnostika pro nastroje druhé ùrovnè.

Analÿza vÿkonnosti dodavatelského retèzce obvykle probíhá od první ùrovnè po tretí

úroveń s cílem nalézt procesy, na které je zapotrebí se zamèrit, aby se mohla vÿkonnost
dodavatelského retèzce zlepśit. Tento druh analÿzy se nazÿvà dekompozice vÿkonnosti,

diagnostika vÿkonnosti, pnpadnè analÿza hlavních prícin metriky167.
V této kapitole se budeme zabÿvat analÿzou metriky první ùrovnè. První úroveń SCOR

KPI lze rozdèlit do pèti skupin predstavujících následující atributy vÿkonnosti dodavatelského

166 APICS (2017). SCOR Supply Chain Operations Reference Model ver. 12.0: Quick Reference Guide.
167 APICS, 2017.
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retëzce: spolehlivost, schopnost reagovat, pruznost, vÿkonnost nakladového a investicniho
management (viz tabulka 2.11). Definice individualnfch KPI bude citovana naslednë v souladu

se slovnikem APICS168.

Tabulka 2.11 Klicové metriky (KPI) prvni urovne z modelu SCOR verze 12.0
Atributy dodavatelského
retèzce

Strategickà metrika ùrovnè 1 (KPI)

Spolehlivost

Dokonalé splnèni objednavky

Schopnost reagovat

Doba cyklu plnèni objednavky

Vzhuru adaptabilita dodavatelského retèzce

Hbitost

Nevÿhodnost dodavatelského retèzce

Celkova hodnota v riziku (VAR)
Nàklady

Celkové naklady na rizeni dodavatelského
retèzce
Naklady na prodané zboźi

Doba cyklu cash-to-cash

Efektivita spràvy majetku
(aktiva)

Navratnost dlouhodobého majetku v
dodavatelském retèzci
Navratnost provozniho kapitalu

Zdroj: APICS (2017). SCOR Supply Chain Operations Reference Model ver. 12.0: Quick Reference Quide,
s. 5.

Spolehlivost dodavatelského

retèzce definuje APICS jako:

„Schopnost splnit

poiadované ùkoly. Spolehlivost se soustredi na predvidatelnost vÿsledku procesu“. Metrikou

spolehlivosti na prvni ùrovni je dokonalé splnèni objednàvky, coź nastava v pripadè, źe
„procento objednavek odpovida splnènÿm objednavkam s kompletni a presnou dokumentaci

a nulovÿm poskozenim“. Dokonalé splnèni objednavky se vypocita takto:

dokonalé splneni objednavky =

Celkovv pocet dokonalvch objednavek
■
Celkovy pocet objednavek

x 100 %

Pro kompletni porozumëni dokonalého splnëni objednavky je nezbytné vysvëtlit metriku

dokonalé objednavky. Dokonalà objednàvka je „objednavka, v niz je uspokojeno 7 S : spravnÿ
produkt, spravné mnozstvi, spravnÿ stav, spravné misto, spravnÿ cas, spravnÿ odbëratel a
168 Blackstone, J. H., Jonah, J. (2013). APICS Dictionary: The Essential Supply Chain Reference. APICS,
Chicago.
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správné náklady“. Dokonalou objednávku (7 S) je moźné definovat metrikou druhé úrovné:

procento kompletnè dorućenych objednávek, vÿkon k odbèratelem závazné stanovenému

datu, dokonalÿ stav a vśeobecny strategickÿ atribut nákladü.

Schopnost reagovat bÿvá vysvètlována jako: „rychlost, kterou je úkol provádèn“ a jedná
se o atribut zamèrenÿ na odbèratele. Metriku první ùrovnè pro schopnost reagovat predstavuje
cas cyklu splnení objednávky. Cas cyklu splnèni objednávky je „prümèr, jehoź cyklus

dosáhne, aby splnil odbèratelovy objednávky“ pnpadnè ćas od potvrzení prijetí objednávky

dodavatelem do jejího obdrźeni a prijetí odbèratelem. Vypoć^ se takto:

cas cyklu splnéní objednávky =

soucet casü cyklu pro vsechny dorucené objednávky
celkovÿ pocet dorucenÿch objednávek

Pruźnost popisuje schopnost reagovat na vnèjśí vlivy. Nèkdy se kvüli nejdüleźitèjśímu

KPI, pruźnosti, nazÿvá také flexibilitou dodavatelského retèzce. Nejvÿznamnèjśí p^né KPI
jsou:

□ Flexibilita pri zvÿseni v dodavatelském retézci - jedná se o samostatné mèreni, které

je definované jako mnoźsM ćasu, kterÿ dodavatelskÿ retèzec potrebuje, aby mohl

reagovat na neplánované zvyśeni poptávky o 20 % bez jakéhokoliv sluźebniho nebo
nákladového penále.

□ Prizpûsobivost zvÿseni v dodavatelském retézci - jedná se o samostatné mèreni

mnoźsM z^ené produkce, jehoź müźe dodavatelskÿ retèzec dosáhnout a udrźet jej
po 30 dní.
□ Prizpûsobivost snízení v dodavatelském retézci - je snízení objednaného mnoźsM

udrzitelné po 30 dní pred dorućemm bez skladového nebo nákladového penále.
□ Celková riskovaná hodnota (VaR, z angl. Value at Risk) - je riziková metrika

vyuźívaná finanćmm prümyslem k pochopení moźného rizika obchodního portfolia na

základè drívéjśí volatility. Je to vÿsledek pravdèpodobnosti rizikovÿch událostí
vynásobenÿ finanćnimi dopady tèchto událostí. Vypoć^ se takto:

VaR = Pravdépodobnost rizikové událost (P) x Financní dopad rizikové události

Náklady neprekvapivè tvorí stanovování rüznÿch nákladü v dodavatelském retèzci a
zamèrují se internè na samotnou spo^nost/oddèleni. SCOR obsahuje tato nákladová KPI:
□ Celkové náklady managementu dodavatelského retézce (TSCMC, z angl. Total

Supply Chain Management Costs) - jsou definována jako soućet nákladü spojenÿch
s procesy SCOR druhé ùrovnè k plánování, zdroji, dorućeni a vrácení. V nèkterÿch
ćástech se prekiyvají s náklady na suroviny a náklady na vÿrobu, jeź tvorí v prvé radè
soućást nákladü prodaného zboźL Vypoćítají se takto:
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TSCMC = náklady na plán ł náklady na zdroj ł náklady na vyrobu ł náklady na
dorucení ł náklady na vrácení ł náklady na snízení
□ Náklady na prodané zbozí (COGS, z angl. Costs of Goods Sold) - jsou náklady
spojené s nákupem surovin a vÿrobou koncového zboźr Obsahují jak prímé náklady

(práce, materiál), tak náklady neprímé (reźijm). Vÿpoćet:

□ COGS = prímé materiální náklady ł prímé pracovní náklady ł neprímé náklady

související s vyrobou produktu

Schopnost

efektivné

vyuźivat

aktiva je

popsána jedním

z atributó

vÿkonnosti

dodavatelského retèzce: investicním managementem dodavatelského retèzce. Obvykle jej
tvorí následující KPI:
□ cas platebního cyklu - bÿvá definovanÿ jako: „Doba, kterou provedené investici trvá,

neź se vrátí zpèt do spolećnosti poté, co byla vloźena do surovin“ a je známÿ také
jako penëzri cyklus. Vypoćítává se:

ćas platebního cyklu = poćet dní skladování dodávky ł doba splatnostipohledávek
- doba splatnosti závazku

□ Návratnost pevnë danych aktiv dodavatelského retëzce - vyhodnocuje návratnost

investovaného

kapitálu,

kterou

spolećnost

obdrií

z pevnè

danÿch

aktiv

dodavatelského retèzce. Spoć^ se takto:

Návratnost

pevnë

danych

aktiv

dodavatelského

retëzce

vynos dodavatelského retèzce - celkové náklady na sluzbu
pevnè daná aktiva dodavatelského retèzce

□ Návratnost pracovního kapitálu - hodnotí vÿznam investic vzhledem k pozici
pracovního kapitálu spolećnosti ku vÿnosu generovanému dodavatelskÿm retèzcem

a poć^ se následovnè:
vvnos dodavatelského retèzce - celkové náklady na sluzbu
sklad + pohledávky - závazky

Návratnost pracovního kapitálu = —------------------------------ ;;--------- ------------
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2.7.
VYUŹMN
MODELOVÁNÍ KE ZJ^TÉNÍ
DOPADU
RÚZNYCH MOŹNOSTi NA DODAVATELSKY RETÉZEC

Dodavatelské retèzce a dodavatelské síté predstavují komplexní obchodní struktury,
jejichź spletitost pramení z podstaty tèch, kdo se na nich podílí (obchodní organizace) a jejich
základních charakteristik, povahy vztahu mezi úcastníky a mnoźsM jejich vztahu, cílu, typu a
technologickÿch základu procesu stejnè jako jejich dynamiky. Kvuli komplexnosti systému
nebo dokonce i jen nèkterÿch jeho aspektu, tvurci rozhodnutí budou systém casto

zjednoduśovat a budou jej popisovat jeho klícovymi charakteristikami. Taková zjednoduśeni ci
znàzornèni reality se nazÿvají modely. Smyslem modelu je „pomáhat s pochopením problému

a usnadnit zvaźování a následnou volbu umoźnèním zhodnotit následky naśeho cinu dríve,

neź jej provedeme“169.
Modely vznikají i z jinÿch duvodu: zkouśeni nebo zkoumání moźnostf na skutecnÿch

systémech by bylo extrémnè nákladné a kontraproduktivní; provádèní experimentó na
skutecnÿch systémech by zabíralo enormní mnoźsM casu, nebot’ je nutné cekat, neź
nastanou podmínky, za nichź má bÿt testování systému provedeno; provádèní zkouśky na

skutecném systému muźe bÿt riskantní a muźe dojít k váźnému pośkozeni systému. Pri popisu

skutecnosti (konstrukci modelu) se vyuźívají ruzné „jazyky“ a „nástroje“: mapy, diagramy a
dalsí vizuální prvky s dohodnutÿmi symboly a popisy, tabulky, matematické vztahy a
kombinace vśeho zmmèného. Volba modelu závisí na úcelu modelování, základních

hypotézách, mnoźsM a presnosti dat vyuźitÿch pri tvorbè modelu a presnosti predpovèdi,

kterou by mèlo bÿt moźné z modelu provést.
Modelové reśem je zrealizováno. Není nezbytnè nutné a obvykle tomu tak ani nebÿvá,
aby byl modelár a cinitel rozhodnutí nebo iniciátor (manaźer) jedna a tatáź osoba. Je nicménè

nezbytné, aby modelár a manaźer ci cinitel rozhodnutí pracovali jako tÿm.

Hlavní cílem modelování dodavatelského retèzce je poskytnout adekvátní data a modely
(nebo dokonce modelové systémy) pro integrování plánování do dodavatelského retèzce a

dospívání k nejlepś^ moźnÿm rozhodnutím. Signifikantní vÿvoj a jeśte mnohem podstatnèjśí

implementaci ruznÿch prístupu modelování dodavatelského retèzce umoźnily v 90. letech 20.
století vÿvoj a aplikace informacních technologií (IT). Pri modelování dodavatelského retèzce

jsou vyuź^ny dva typy IT: transakcní IT a analytické IT. Transakcní technologie jsou

technologie vyuźívané pro shromaźd’ování a zpracování dat o produktech a s^bách a s nimi

169 Ashram, H. (2015). Time-Critical Decision Making for Business Administration,
http://home.ubalt.edU/ntsbarsh/stat-data/forecast.htm#rg2mtroduction (navstiveno 27. listopadu 2018).
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spojenÿch aktivitách,

které se v dodavatelském retèzci objevují bèhem specifickÿch

obchodních operací (transakcí) a transformují je do digitální podoby. Transakcní IT se
vyuiívají také pro „sbírání a rozsirování zpráv shrnujících tato data“170. Data vyuiívaná

transakcními IT mohou pocházet z vnitrních (uvnitr spolecnost - napr. POS data nebo data o
úrovni zásob surovin) nebo z vnéjsích zdroju (napr. objednávky od odbèratelu). Analytická IT
jsou

vyuiívána

pro

ruzná

vyhodnocování

problému

s plánováním

souvisejících

dodavatelského retèzce. Pracují pri tom s deskriptivními a optimalizacními modely171. Ve
schématu

2.12 jsou

zobrazeny

obecné

typy

modelu

vyuiivanÿch

pri

modelování

dodavatelskÿch retèzcu.

Schéma 2.12 Typické modely dodavatelského retezce
Zdroj: Upraveno na základé: Shapiro, J. (2007). Modelling the Suply Chain. 2. vyd, Duxbury, Thomas
Brooks/Cole.

Je mozné ríci, ze deskriptivní modely a optimalizacní modely jsou matematické modely,
které se vyuzívají k modelování dodavatelskÿch retèzcu a jejich systému.

170 Shapiro, J. (2007). Modelling the Suply Chain. 2. vyd., Duxbury, Thomas Brooks/Cole.
171 Shapiro, 2007.
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2.7.1. Deskriptivní modely

Deskriptivní modely vznikají za úcelem lepsího porozuméní funkcním vztahüm ve
spolecnosti a okolním svètè172. Vyuiívají data z tzv. transakcních databází. Transakcní
databáze tvorí data posbíraná transakcní IT - predevsím surová data o produktech, sluibách
a transakcích. S vyuiitím deskriptivních modelu se filtrují a transformují do nové databáze -

do databáze rozhodnutí uiivatelského retèzce, tj. „deskriptivní modely jsou vyuiívány
k premènè relevantních transakcních dat na data a vztahy uiitecné pro rozhodování“173. Data

z rozhodovacího základu dodavatelského retèzce jsou poté vyuiita v optimalizacních

modelech, které staví predrevsím na metodách matematického programování.
Níie bude vysvètlena vètsina dülezitÿch typu deskriptivních modelu.

2.7.1.1.

Predpovidajici modely

Zkoumani moźnosti, jeź se projevi ve zmènach budoucich stavu (struktury) a/nebo

chovani (dynamiky) dodavatelského retèzce obsahuje:
□ zmèny v poźadavku finalniho produktu (zmèny souvisejici s propagacni cinnosti,
prichodem konkurentu, nahradami atd.), jeź se projevi ve zmènach v hornim toku

surovin, materiału, pomocnÿch sil, vybaveni a prace;
□ zmèny v poctu ùcastnikü na distribucnich procesech a vliv na zasoby;
□ realizaci logistiky a distribucnich procesu a detekci ùzkÿch hrdel;
□ schopnost expanze poźadavku - investicni naklady a celkové naklady;
□ individual™ kategorie nakladu a ziskovosti souvisejici se zmènami v objednavce,

technologickÿch zmènach v externich narizenich jednotlivÿch ùcastnikü a retèzce
jako celku.

Dorucovani zboźi a sluźeb a zapojeni zdroju nutnÿch pro konkrétni procesy (vÿroba,
distribuce a prodej) probihajici mezi cleny dodavatelského retèzce predchazi ruzné prognózy
a planovani. Jak jiź bylo rozvedeno v predchozich kapitolach, v kontextu procesu tahu a tlaku
je proces tlaceni iniciovan ocekavanim predpokladaného poźadavku (objednavek odbèratele),
172 Shapiro, 2007.
173 Shapiro, 2007.
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zatímco proces taźeni je iniciován reakcí na odbèratelovy potreby. V procesech tlacení se

plánování a prognózy zamèrují na aktivity a zdroje potrebné k realizaci procesu. V procesech
taźeni bude pozornost uprena na plánování dostupnosti poźadované kapacity zásob, jeź mají

upokojit existující poźadavek. V obou prípadech musí cinitelé rozhodnutí predvídat budoucí
poptávku. Dodavatel surovin a dalśfch materiálu stejnè jako vÿrobce (nebo prodávají na

jakékoliv úrovni) finálních produktu se bude muset vyporádat se stejnÿm problémem.
Predpovèdi dodavatelu, vÿrobcu, velkoobchodníku i maloobchodníku se mohou podstatnè liśit,

coź

muźe

vést

k neefektivitè

dodavatelského

retèzce,

která

se

projeví ve

formè

nepostacujících a zpoźdènÿch dodávek a následného penále, hromadících se zásob a datéích
nepnmÿch nákladu. Aby mohlo bÿt plánování a management predpovèdi pro dodavatelskÿ

retèzec ve spolecnosti efektivní, je nutné, aby se pri nèm firma spojila s ostatními cleny
dodavatelského retèzce proti i po proudu.

Chopra a Meindl174 zdûr^ujî pèt duleźitych bodu pro spolecnost, která má zájem na
efektivní predpovèdi:
1.

Pochopte cíle predpovèdi - predpovídání bude pro retèzec efektivní, pokud budou cíle

predpovèdi

pro jediného

clena

dodavatelského

retèzce jasné

vśem

clenum

dodavatelského retèzce (napr. prodejcova propagace urcitého produktu nebo skupiny
produktu v kratsím casovém období).
2.

Integrujte plánování a predpovídání poptávky do celého dodavatelského retèzce zprostredkovatelství, plánování vyrobních kapacit, propagacní aktivity a plánování

transportu.
3.

Identifikujte hlavní faktory ovl^ující predpovídání poptávky - v obchodu - napr. vliv

znacky na poptávku; ve vÿrobè - variace nebo zlepśem v souvislosti s existujícími

produkty; ve zprostredkovatelství - zajistète dostupnost jednoho nebe více zdroju
schopnÿch rychle reagovat na vÿrobcovy poźadavky.

4.

Predpovèd musí vycházet z primèrené míry hromadèn - predpovídání poptávky
produktu v jednom obchodè neprinese tak spolehlivá data jako predpovèd pro

minimá^ pèt aź śest maloobchodu zásobovanÿch stejnÿch vÿrobcem.
5.

Je nezbytné stanovit vÿkonnost a chyby ve predpovèdích - vzhledem k tomu, źe źádná
predpovèd není dokonalá a existuje nèkolik ruznÿch modelu a metod predpovídání, je

nezbytné provést porovnání urcením velikosti chyb v pouzívání ruznÿch metod a zvolit

tu, která pri predpovídání nejménè mÿlL

174 Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation, 6. vyd.,
Pearson.
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Predpovidani se zaklada na vyuźitf urcité metodologie. Metodologie predstavuje sadu

pravidel, metod, testovaci aktivit, vÿsledku a procesu reseni problému, tj. je modelem
problému vyskytujiciho se v urcité oblasti. Jakmile model poskytne popis reality (tj. problému),

reseni

problému

s vyuźitim

metodologie

predstavuje

reseni

samotného

modelu.

Implementace tohoto reseni na aktualni systém brzy ukaźe kvalitu (opravnènost) modelu. Na
zakladè dostupnosti kvantitativnich dat je moźné prezentovat vztah mezi promènnÿmi a

ruznÿmi zajmy, stejnè jako vzorce dat, které poukazuji na chovani modelového systému,
modely predpovèdi a metodologie jejich reseni, jak ukazuje schéma 2.13.
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Schéma 2.13 Predpovednimodely, metody a vzorce dat
Zdroj: Upraveno na zakladè: Bozarth, C. B., Handfield, R. B. (2015). Introduction to Operations and Supply
Chain Management. 4. vyd., Pearson, Sepùlveda-Rojas, J. O., Rojas, F., Valdés-Gonzalez, H., San Martín,
M. (2015). Forecasting Models Selection Mechanism for Supply Chain Demand Estimation. In Procedia
Computer Science, 55, s. 1064-1068.
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Pro predpovèdi budoucího chování v dodavatelském retèzci nebo jeho cástech v

souvislosti se zmènami, které jsou v systému ocekávané, jsou vyuź^ny ruzné predpovèdm

modely. Tyto modely a metodologie pro jejich reśeni mohou bÿt kvalitativní a kvantitativní.
Kvalitativní modely a metody se vyuzívají, „kdyź je dat málo nebo nejsou dostupná ći

jsou irelevantní“175. Predpovídání vychází z dr^jś^o minéní a intuice (odhady jednotlivÿch

odborníku) a metod skupinové analÿzy (napr. delfské metody), analogií, dotazníkové analÿzy,

testování trhu atd. Nèkteré z nich jsou vysvètleny mźe.
Kompozit zamëstnancu prodeje predstavují lidé pracující v prodeji (prodavaći), kterí

predpovídají na zàkladè zkuśenostf a intuice. Jejich predpovèd’ obvykle platí za vychozí a

dostatećnè spolehlivou pro budoucí poptávku produktu a sluźeb v oblasti, v níz se pohybují.
Predpovèdi prodavaću s jejich vhledem do situace na individuálním lokálním trhu predstavují

kompozit celkové predpovèdi poptávky produktu a/nebo sluźby. Limity této metody vyvstávají
ze znalosti a zkuśenosti odborníku nebo jejich zâmèru, které mohou z rüznÿch duvodu vést k
prílis optimistickÿm nebo naopak prílis pesimistickÿm predpovèdím176.
Predpovëd’ na základy zákaznického pruzkumu je model, kterÿ tvorí vÿzkum, jenź
poskytuje vhled do zákazníkovych postoju, znalostí, úsudku a tendencí ohlednè budoucích

nákupu konkrétního produktu nebo skupiny produktu. Dotazníku se neúćastní vśichni lidé, ale
pouze vybranÿ vzorek. Kvuli spolehlivosti vÿzkumu jsou predstavitelé vzorku testování ve
vztahu k celkovému poćtu obyvatel. Vytvárení dotazníku predstavuje komplexní úkol, nebot’
musí odhalovat psychosociální charakteristiky odpovídajícího a jeho postoje a úsudku o dané

oblasti (v naśem pnpadè budoucího nákupu produktu a sluźeb). Postoje a úsudky, stejnè jako

míra souhlasu se zkoumanÿmi otázkami, jsou vyhodnoceny na zàkladè respondentovy reakce.

Odpovèdi mohou bÿt volné nebo mohou tvorit nabízeny seznam, pnpadnè je moźné hodnotit
na śkále intenzity. Obzv^śt’ nároćné je zpracovávání volnÿch odpovèdí a tento druh vÿzkumu
se vyuź^ jen vÿjimećnè. Ke zpracování odpovèdí vybíranÿch z nèkolika moźnostf nebo ze

śkály intenzity slouźí statistické nástroje, pro nèź je nutné data adaptovat177 .
Analogie je mnohovÿznamovÿ termín. V kontextu predpovídání v dodavatelském retèzci

oznaćuje mère™ podobnosti v chování dvou individualit. Analogie predstavuje jednu z forem
dedukce tÿkající se dvou fenoménu, jeź vykazují jistou (proporcní) podobnost. Na základè

chování jednoho z fenoménu vzniká snaha o predikci chování da^ího prvku (objektu).

175 Bozarth, C. B., Handfield, R. B. (2015.) Introduction to Operations and Supply Chain Management. 4.
vyd, Pearson.
176 Dictionary of Business Concepts, Sales Force Composite. htttp://www.mbaskool.com/businessconcepts/marketing-and-strategy-terms/12544-sales-force-composite.html (navstiveno 9. prosince 2018)
177 Price, P., Jhangiani, R., I-Chant, A. C. (2015). Overview of Survey Research.
https://opentextbc.ca/researchmethods/chapter/overvieew-of-survey-research/ (navstiveno 5. prosince 2018).
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Testování trhu (pro novÿ produkt a/nebo sluźbu) muźe poskytnout cenné informace o

potenciální poptávce po produktu, o tom, kdo jsou (prípadní) zákazníci, jakÿ mají názor pri
srovnání s konkurencním produktem, jak a kde si zákazníci produkt koupí, jakou bude mít

produkt na trhu cenu, zda existují néjaké právní regulace trhu tykající se produktu a jaké jsou
nejefektivnèjśí propagacní metody178. K aktivitám vztahujícím se k plánování nebo predpovédi

poptávky bude patrit vÿvoj prototypu, modelu nebo popisu, jeź bude moźné predstavit
pnpadnÿm zákazníkum, odhady nákladü a cen, za které je bude moźné prodat, porovnávání

s jinÿmi produkty a získávání zpètné vazby na veletrzích a vystavách.

Porota exekutivních rozhodnutí je metoda, ve které vśichni exekutivní manaźeri (z
marketingu, financního oddèleni, lidskÿch zdroju, vÿroby...) prezentují své zkuśenosti a
úsudky (bez hlubsí analÿzy obchodních dat) ohlednè budoucí poptávky po produktu nebo

s^bè a vypichují klícové argumenty podporující svuj názor179. Odborníci poté prezkoumají
pohledy ostatních a poznamenají si rozdíly, k nimź ve svÿch predpovèdích dospèli.

Revidované názory jsou poté sjednoceny a konsensem se dospívá k nejspolehlivèjśí moźné

predpovèdi.
Delfská metoda je proces pro predpovídání budoucnosti v konkrétní oblasti lidské

cinnosti, v nèmź rada odborníku opakovanè pracuje s dotazníkem. Dotazník obsahující
vśechny klícové otázky ohlednè budoucnosti zkoumané oblasti je zaslanÿ vybranÿm

odborníkum na zkoumanou oblast, kterí tvorí tÿm. Odborníci odpovídají na otázky a pridávají
komentáre (odborníci se obvykle nenachází na stejném místè a jsou vzájemnè anonymní) a

poté je zasílají vedoucímu tÿmu (facilitátorovi). Vedoucí tÿmu sjednotí odpovèdi jednotlivÿch
úcastníku a vśem odborníkum roześle dotazník s jednotlivÿmi stanovisky ke kaźdé vèci.

Odborníci mohou ve druhém kole upravit své názory na otázky, u kterÿch doślo ke sporu nebo
své postoje ponechat bez zmèny a poté poślou své odpovèdi opèt vedoucímu tÿmu. Ten

vyhodnotí, zda se dospèlo k urcitému konsensu a jak se názory na nèkteré aspekty
analyzovaného problému lisí. Na základè vlastního úsudku vyhodnotí facilitátor, zda je

zapotrebí daléí kolo diskuse nad otázkami, v jejichź pnpadè nebylo konsensu dosaźeno a
muźe zahájit nové kolo predikcí s dopñujícími argumenty (tezemi a antitezemi). Vedoucí tÿmu
vyhodnotí, kdy je predpovèd dostatecnè dobrá180, dokoncí finální posudek a vyvodí dosaźenÿ

konsensus analÿzy problému. Poté bud zverejní vÿsledek nebo jej pouźije k plánování nebo

178 Small Business Encyclopedia, Market Testing, http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/markettesting (navstiveno 7. prosince 2018).
179 Business Dctionary, Jury of Executive Opinion, http://www.businessdictionary.com/definition/jury-ofexecutive-opinion.html (navstiveno 7. prosince 2018).
180 Kenton, W. (2018). Delphi Method, http://www.investopedia.com/terms/d/delphi-method.asp, upraveno
7. srpna 2018 (navstiveno 11 prosince 2018).

102

Tvorba dodavatelského retezce a logistiky

vytvárení obchodní taktiky. Delfská metoda se ukázala jako relativnè spolehlivá metoda
predpovídání.
Kvantitativní modely a metody vyuiívají dríve sebraná numerická data o promènnÿch

relevantních k pozorovanému fenoménu a jeho dynamice. Dynamika predstavuje zmènu stavu

(hodnoty) zkoumaného systému v urcitém casovém úseku. Aplikaci kvantitativních modelu a

predpovídajících metod podmińuje znalost minulÿch dat, jejich transformace do numerické

podoby a predpoklad kontinuity, kvuli které Ize ocekávat, źe aspekty minulÿch vzorcu se budou
v budoucnosti opakovat181.
Kauzálnímodely a metody vycházejí z pozorování funkcních vztahu dvou zkoumanÿch

fenoménu, jako jsou napríklad závislost poptávky po produktu na fluktuaci jeho ceny.

Predpovèdi se zakládají na regresní analÿze, tj. korelaci odhadu mezi zkoumanÿmi fenomény.
Pokud se vyuź^ rada prediktoru, tj. existuje rada nezâvislÿch promènnÿch, vyuź^ se také

rada regresí.

Predpovídání zalozené na casovÿch radách predstavují predpovèdi budoucí hodnoty
fenoménu, jehoź hodnota se bèhem urcitÿch casovÿch period mèni podle vzorcu.
V analytické metodè casovÿch rad se predpovídání budoucí hodnoty zkoumaného
problému (napr. poptávky po produktu) zakládá na myślence, źe budoucí hodnoty nèjaké

události v case budou mít stejnÿ vzorec jako hodnoty v minulosti. V analÿze casovÿch rad je

moźné v urcité casové periodè nalézt stejnÿ, nemènnÿ, opakující se vzor - bèhem nèkolika
period, ve kterÿch je vzorec sledován, tak muźeme pozorovat viditelnou sezónnost (specifické
vzory v kratśfch casovÿch úsecích) a trend (rust ci pokles).

Je také moźné, źe promènné v kratślm casovém úseku budou mít necekanè vysokou

nebo necekanè nízkou hodnotu (outlier). Prognostik se musí zeptat sám sebe, jaká je

ocekávaná (základní) hodnota a jak „vycistit“ data od necekanÿch hodnot tak, aby bylo moźné
lépe predvídat budoucí chování na case závislé promènné. Specifickou otázkou pro
predpovídání chování promènné v case je stanovení, jakou casovou periodu je zapotrebí
analyzovat, aby bylo moźné rozhodnout, zda model popisuje jev dobre (je platnÿ nebo

sprâvnÿ). Druhou otázkou je, v jaké casové periodè by mèla bÿt správnost a spolehlivost

modelu kontrolována (verifikace modelu). Predpovídání budoucí hodnoty na case závislé

promènné bude vycházet z extrapolace modelovÿch hodnot, které nejp^jatelnèjśím zpusobem
popisují historickou dynamiku.

V analÿzàch casovÿ rad se objevuje problém autokorelace. Data casovÿch rad casto

ukazují, źe hodnota promènné v jednom okamźiku casové periody zásadní mèrou závisí na
tom, co se odehrálo v predchozí, stejnè dlouhé casové periodè. Pokud se takové jevy
181 Makridakis, S. (1997). Forecasting: Methods and Applications, 3. vyd, Wiley.
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vyskytuji, znamena to, źe je v casove rade możne sledovat autokorelaci, coź umoźńuje
relativne snadne predpovidani budoucich hodnot casove promenne.

Pro hodnoceni

autokorelaci se vyuźiva intervalovy korelacni diagram a minimalne prvni a druhy rad
autokorelacich hodnot.

Interpolace modelu, ktera nejlepe popisuje chovani skutecnych hodnot a extrapolaci pro
predpoved’, vźdy obsahuje nejakou chybu. Standardni odhad chyby v casovych radach se

urcuje takto:
Stt = S V-(1-)
(n-nr)

Kde S je standardni odchylka od vzorku, n je pocet casovych rad v seriich a r je prvni rad

korelace.
Mezi dalsi vzorce pro predikci vykonnosti patri:
□ chyba ocekavana v case t, e(t) = x(t) - f(t)
□ medianova absolutni odchyłka MAD =

S|*(t)|

□ medianova kvadraticka chyba MSE = £[e(t)2]/n
□ kumulativni predpovedni chyba CFE = £e(t)
□ stredni absolutni procentni chyba MAPE = £ [^77] /n
X (L )

□ sledovani signalu TS = CFE/MAD

Presnost a validita predpovidani se kontroluje v predem domluvenem ramci (napr. jedne
ci dvou chyb)182. Testovani validity modelu (modelovych parametru) je moźne provadet
v urcitem casovem obdobi (validacni periode).
Testovani stacionarnich casovych rad. Predpovidani je jednodussi a presnejsi, pokud je
stanoveno, źe casova promenna ma stacionarni charakter. Stacionarita prvniho radu existuje,

pokud ocekavana hodnota X(t) zustava po celou delku t nemenna.
Stacionarita druheho radu existuje, pokud je stacionarni prvni uroveń a ocekavana
hodnota mezi X(t) a X(s) je funkci vyhradne delky (t-s).

Presnost modelu je overovana v odhadovacim obdobi.
Predbeźny odhad charakteristik casovych rad se provadi vypoctem:
□ prumerne hodnoty,
□ odchylky,
□ prumerne hodnoty a odchylky v prvni polovine rad,
□ prumerne hodnoty a odchylky ve druhe polovine rad,
□ autokorelace pro jednu zmenu casu,
182 Ashram, H. (2015). Time-Critical Decision Making for Business Administration,
hrrp://home.ubalt.edi/ntsbarsh/stat-data/dorecast.htm#rg2introduction (navstiveno 27. listopadu 2018).
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□ autokorelace pro dvè zmèny casu,
□ autokorelace pro první polovinu rad,
□ autokorelace pro druhou polovinu rad.

Analÿza trendu. Pokud nejsou casové rady stacionární, tj. vzorce se opakují na ruznÿch

úrovních, pak regresní analÿza odhalí existenci trendu. Regrese muźe bÿt lineární nebo
polynomická.

Sezónní analÿza. Sezónnost existuje v casovÿch radách, pokud se vzorec chování
casové promènné ve vztahu k celkovému pozorovanému období po urcité casové periodè
opakuje. Sezónnost je pozorována skrze hodnotu sezónního indexu. Sezónní index (faktor) se

vypocítá jako pomèr mezi prumèrnou hodnotou periody a celkovou prumèrnou hodnotou

Si = Di / D
Si = sezónní index pro i-té casové období

Di = prümèrnà hodnota pro i-té casové období
D = celková prümèrnà hodnota rad
i = i-té casové období sezónního cyklu

Desezónovací proces a vÿpocet trendu desezônovanÿch hodnot. Aby bylo moźné
predpovèdèt delsí casovou periodu, je zapotrebí sezónovost desezónovat (upravení

sezónnosti). Úpravy sezónnosti se dosáhne rozdèlenim prümèrné hodnoty casovÿch rad
sezónním indexem.
Predpovídání v casovÿch radách vykazujících sezónnost a trend. Tabulka 2.12 zobrazuje

data casovÿch rad bèhem tríleté casové periody.
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Tabulka 2.12 Prodeje produktu X ve 34mesícnípériode

Doba

Odbyt

Doba

Odbyt

Doba

Odbyt

1

66,4

12

102,8

24

101,2

2

80,3

13

68

25

74,4

3

96,6

14

26

79,1

4

89,2

15

74,3
94,3

27

99,7

5

98,7

16

91,2

28

92,2

6

109,9

17

107,7

29

109,5

7

120,7

18

125

30

118,3

8

123,6

19

131,1

31

133,6

9

99,9

20

130,7

32

131,8

10

91,6

21

101,7

33

103,4

11

92,7

22

99,8

34

109,5

23

94

K predpovédi fluktuace spotreby v nadcházejících mésících dalsí casové periody je

zapotrebí vyuźit indexy trendu a sezónnosti. Data v mésících následující periody je moiné
vypocítat napríklad takto:
□ Za tríleté období je pro kaidÿ mésíc spocítaná prumérná hodnota. Dále se vypocítají
celkové hodnoty pro kaidÿ rok a prumérná hodnota celé tríleté periody. Na základé
prumérné hodnoty pro kaidÿ mésíc a prumérné hodnoty celého období se vypocítají

sezónní indexy pro kaidÿ mésíc.
□ Zvolí se trend (lineární nebo polynomickÿ), kterÿ vykazuje nejniisí predpokládanou

chybu, a otestuje se. Na základé trendu se stanovuje celková hodnota dalsí periody.
Z celkové hodnoty je nyní moiné spocítat prumérnou hodnotu pro ctyrleté období.
Vyuiitím sezónního indexu (rozdélením nové prumérné hodnoty celkové periody

sezónními indexy) pro kaidÿ mésíc se vypocítá hodnota pro kaidÿ mésíc budoucího

období (schéma 2.14).
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Schéma 2.14 Spotrebaproduktu X apribliznÿ odhad linearniho trendu

Spotreba produktu X na lokalnim trhu v roce 2016,
2017 a 10 mesicich roku 2018 (u 000 t)
160
140
120

/'

/

100

"'z\

/

Z\

*

80
60

\

-
' \
y = 0,6089x + 90,606

\

\,

/

\

.s/

*

40

20
0

I

III

V

VII

IX

XI

I

III

V

VII

IX

XI

I

III

V

VII

IX

XI

Predpovídání s vyuźitim vyrovnávací technik. „Vyrovnání“ se vyuź^ ke snízení

nàhodnÿch fluktuací v ćasovÿch radách, óímz poskytuje jasnéjsí vhled do chování pozorované

promènné v ćase. Jakmile jsou data vyrovnaná pro predpovídání, pristupuje se k regresní
analÿze. K nejbèźnèji vyuźívanÿm metodám vyrovnávání patrí metoda klouzavého prumèru a

metoda exponenciálního vyrovnání.

Metodu jednoduchého klouzavého prumèru (MA(n) pro ćasovÿ úsek t+1 je moźné zapsat
takto:

MAt+i = [Dt + Dt-i

+ ■■■

+ Dn+i]/n

Kde n predstavuje poćet pozorování uźitÿch pri vÿpoćtu.
Vedle jednoduchÿch klouzavÿch prümèrü je moźné vyuźrt také váźené klouzavé prumèry.

Pokud máme k dispozici tri váźené pomèry, slouźí k vypoćtu klouzavÿch pomèru tato rovnice:
WMA3 = w1Dt + w2Dt-1 + w3Dt-2

Prićemź váhu predstavují kladná ćfsla, jako jsou:

w1 + w2 + w3 = 1

Exponenciální vyrovnání je prûmèrovací technika, která vyuź^ nerovnomèrné váhy
individuálních pozorování, v nichź se váhy po dlouhÿ ćasovy úsek exponenciální sniźujL

Jednoduché exponenciální vyrovnání vypoć^ budoucí hodnotu takto:
Ft+1 = k Dt +(1 - k)Ft

prićemź:
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Dt - skutecna hodnota

Ft - predpovidana hodnota

a - koeficient vahy, 0 < a > 1
t - aktualni casova perioda
Pokud je na drive vyrovnaném pripadè provedeno exponencialni vyrovnani, jedna se o

dvojité exponencialni vyrovnani. Obecnè Ize rici, źe Ize exponencialni vyrovnani provést

nèkolikrat.

2.7.I.2.

Modely vyuziti vztahu mezi zdroji

Zakladni myślenka tohoto modelu vychazi z vÿzkumu, jak nejlépe vyuźit urcité prirodni

zdroje k ziskani urcitého (maximalniho) mnoźstvi produktu / sluźby v dodavatelském retèzci

s dostupnou technologii a ridicimi schopnostmi a zaroven pritom minimalizovat zne^tèni

źivotniho prostredi. Graficka ztvarnèni modelu nabizi schéma 2.15.

Schéma 2.15 Model vyuzitivztahu mezi zdroji - grafické ztvàrnëni
Zdroj: Upraveno na zàkladè: Babu, B. V., Ramakrishna, V. (2002). A Model for Efficient Resource
Utilization: Development and Validation. Vystup z International Conference on Population, Development
and Environment, poradàna BITS, Pilani, 15. - 16. brezna.
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Matematickÿ model 'Ty^źin zdroje je vyjàdrenÿ funkcí:
Max RU = f (T, M, W, P)
s omezením: Min W a Max P

„Vvśe popsanÿ model disponuje flexibilitou splnéní obou omezení min W a max P,
prípadné splnéní jednoho z omezení v závislosti na specifické potrebè. Ve specifickém

prípadé, ve kterém je hlavním omezením minimalizace odpadních emisí, se vÿśe ztvàrnènÿ
model omezí na model TMW“183:

Max RU = f (T, M, W, P)
s omezením: Min W

Tento model se vyuź^ jako vvchozí bod pro vÿbèr technologickÿch alternativ v radè

projektu energetickÿch dodavatelskÿch retèzcü - jejich vÿroby/transformace, prepravy,

distribuce a spotreby v rüznÿch lokálních oblastech.

RUR model a modelování hodnocení źivotmho cyklu. Vÿroba kaźdého produktu nebo
sluźby tvorí soucást vÿroby v urcitém (formálním nebo neformálním) dodavatelském retèzci.
Zásadní poźadavek na vÿrobm entity na snízení emisí a zavedení omezení na mnoźsM tèchto
emisí vedly v posledních dvaceti letech k vÿzkumu témèr vśech skupin produktu. Toto
zkoumání si kladlo za cíl vytvorit tzv. hodnocení źivotniho cyklu produktu (LCS, z angl. Life

Cycle Assessment) v kontextu celého dodavatelského retèzce, tj. od kolébky do hrobu.
Vÿzkum zamÿślel sbírat data o individuálních emisích definovanÿch jako ekvivalent emise

oxidu uhlicitého na jednotku (napríklad na kilogram) vyrobeného produktu.
Pokud je zâmèrem získat emise pod kontrolu, neprímo to znamená kontrolu nad

mnoźsMm vyrobenÿch produktu. Po kaźdém vÿrobci je moźné poźadovat, aby produkoval

pouze povolené emise a v pnpadè jejich prekrocení byl penalizován. Tím je determinována
vÿrobm kapacita jednotlivÿch úcastníkü a jejich vztah v retèzci. Technologie a rízení jsou brány

jako základní hodnoty, které determinují mnoźsM a charakteristiky produktu a mnoźsM a
charakteristiky emisí. Problém nadbytecnÿch emisí je moźné vyreśit zmènou v uźívané

technologii a lepśim rízením a zajistit tím zvÿśení vÿrobm kapacity. Jinÿmi slov management
vztahu mezi vÿrobmmi zdroji muźe ovlivnit interakce v dodavatelském retèzci stejnè jako síf

dodavatelského retèzce v urcitém sektoru.

183 Babu, Ramakrishna, 2002.
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2.7.1.3.

Simulace

Kdyź jsou v závislosti na dynamice úcastníkü dodavatelského retèzce definovány

prírüstkové zmèny, je moźné k odhadu budoucích vztahü a lokací intervence vyuźrt rüzné
modely tak, aby bylo v rámci systému (dodavatelského retèzce) dosaźeno stavu dynamické

rovnováhy. Smyslem simulacního modelu je napodobit aktuální systém nebo nèkteré jeho
cásti tak, aby bylo moźné zkoumat, jak vstupní komponenty a systémové parametry mèni
vÿstupy v kvalitativní, kvantitativním a dynamickém smyslu. „Simulace je realizace modelu

predstavovaného (nejcastèji) pocítacovym programem, kterÿ informuje o zkoumaném
systému. Simulovanÿ prístup analÿzy modelu je opakem analytického prístupu, v nèmź je
metoda analÿzy systému cistè teoretická“184.

Druhy simulací'. Diskrétní simulace (DES, z angl. Discrete Event Simulation). Impulsem
systému jsou jednotlivé události, jeź jsou kontrolované a objevují se v náhodnÿch casovÿch

intervalech a v urcité casové periodè jich probèhne pouze urcitÿ pocet. Zmèna stavu systému
vede k urcitému vÿstupu, jenź vykazuje mèritelné hodnoty.

Pokud

systém vykazuje

nepreruśovany tok vstupü,

nepreruśovanou

zmènu

a

nepre^ované vÿstupy, jedná se o nepreruśovanou simulaci. Pokud jsou intervaly mezi
dvèma událostmi neobycejnè krátké, je nepre^ovaná simulace pokládána za zv^śtni prípad

diskrétní simulace. Mezi nepren^ované procesy patrí napríklad rüzné procesy, jeź naplńujf
prázdnou nádra, jako treba dodávky prírodního plynu. Setkáváme se zde s nepreruśovanym

systémem vÿroby, skladování, dopravy a distribuce. Systémy vÿroby a dopravy jsou

povaźovány za systémy s nepretriitÿm dorucováním a nakládáním.
K simulacním modelüm diskrétních procesü patrí vyrobní procesy, které spouśtf
odbèratelovy objednávky, po nichź jsou aktivované zdroje, a vzniká produkt. Produkt je
docasnè uloźen ve skladu a posléze dorucen odbèrateli. Smyslem modelování müźe bÿt

zjiśt’ování procesní dynamiky nebo optimalizace vÿrobmho procesu. Ke stejnÿm príkladüm
patrí príjezd zákazníka na prodejní místo, kde je nutné jej obslouźit a (minimální) sklad, jenź
bere v potaz dynamiku zprostredkování a prodeje produktu.

Simulace s diskrétními událostmi se provádí v nèkolika krocích, tj. skupinách analytickÿch
procesü185:

1.

Deskriptivní analÿza, kterou tvorí:

□

Identifikace a formulace problému

□

Sbèr a analÿza dat

184 Ashram, 2015.
185 Ashram, 2015.
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□ Vÿvoj simulaćniho modelu (s vyuźitfm obecného poćítaćového simulaćniho systému)
□ Validace, verifikace a úprava (kalibrace) modelu
□ Evaluace vÿkonnosti modelu

2.

Preskriptivní analÿza:

□ Optimalizace a zkoumání individuálních cílü ze sady moźnÿch feśeni

3.

Postskriptivní analÿza:

□ Analÿza citlivosti a analÿza „co kdyby“

Identifikace a formulace problému: Pokud se problém nachází v oblasti popsané

v predchozí kapitole, pak je moźné jej vyreśit pomocí DES. Pokud je zkoumanÿ systém ze své

podstaty komplexní, müźe na nèj püsobit vliv mnoha promènnÿch. V této fázi je nezbytné
oddèlit püsobící promènné, jeź je moźné ovládat, stejnè jako ty, které analytik nemüźe ovlivnit,

prićemź obè skupiny se mohou objevovat nàhodnè. V této fázi by mèl mít analytik vśeobe^
povèdomí o tom, jak vstupní promènné ovlivńujf chování systému a jaké lze oćekávat vystupní
hodnoty.

Sbèr dat. Aby bylo moźné porovnat simulaćm model se skutećnÿm systémem, je nutné

posbírat dostatećné mnoźsM dat o zkoumanÿch promènnÿch a systémovÿch parametrech:
vstupu, procesu a vÿstupu. Vètśí mnoźsM dat umoźni presnèjśí verifikaci modelu, zároveń

vśak bude vyźadovat více ćasu a jejich sbèr bude finanćnè nároćnèjśí.
KHćovou a zároveń nejkomplexnèjśí ćást simulace tvorí vÿvoj simulaćmho modelu.

Analytik, tj. ćinitel rozhodnutí musí rozumèt konceptu, kontextu a logickému základu, na kterém
model funguje. Pri vyvíjení simulaćmch modelü se v soućasné dobè vyuźívají simulaćm

nástroje - softwarová reśem, která model dobre definují -, jejich matematickÿ základ a grafická
prezentace. Vytvorenÿ model by mèl mít moźnost zahájit simulaćm proces, vkládat data,

zahájit zpracování a vytvorit zprávy.

Validace se provádí proto, aby se zjistilo, zda chování modelu odpovídá chování

skutećného systému.
Verifikace je proces kontroly, jestli simulaćm model poskytuje oćekávané hodnoty a v ćem

se vÿstupy modelu a skutećného systému odliśujf.

Kalibrace predstavuje proces odhadování a upravování modelovÿch parametrü, aby bylo

moźné dosáhnout presnèjśích vÿsledkü simulaćmho procesu nebo realizace modelu.
Evaluace vÿkonu a input a output analÿza. Vstupní analÿza se provádí proto, aby se na

zàkladè nàhodnÿch diskrétních vstupních událostí dohlédlo na zaćátek procesu. Hodnocení
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vykonnosti modelu ukazuje zmenu vstupnich dat a zmena modelovych parametru jejich
vystup. Cilem je zjistit, jak rychle model pracuje a kdy budou k dispozici vysledky (stabilni ci

v mezich prijatelnych chyb oscilujicich).
Optimalizace a zkoumani individualnich cilu ze sady możnych reśeni. Simulaci je możne

provest

tak,

aby

bylo

dosażeno

pożadovanych

vykonnostnich

vystupu

systemu

experimentovanim se vstupnimi promennymi pripadne jejich kombinacemi. Hleda se tak
nejlepśi możne (optimalni) reśeni jejich kombinaci. V obou pripadech se jedna o opakovane

procesy, jeż se provadi s rostoucim odhadem.
Analyza citlivosti a analyza „co kdyby“ mohou ukazat, jak je zapotrebi zmenit hodnoty
vstupnich promennych a systemovych parametru, pokud se vystupni hodnoty zmeni v souladu

s urcitymi pożadavky.

Simulace vyżaduje radu statistickych analyz a odhadu. V prvni rade je zapotrebi
prozkoumat stochastiku procesu a zjistit, zda se system v case meni diskretne nebo

nepreruśovane. Je pravidlem, że se ve zkoumani vystupu reśi stabilni podstata kovariace.
Duleżite je rozhodnout, kolik opakovani je zapotrebi provest, aby bylo możne vyhodnotit, zda
jsou reśeni uspokojiva.

2.7.I.4.

Optimalizace s vyuzitím lineárního programování

Optimalizace je obecnè povaźována za proces hledání reśeni problému, kterÿ bud v

jistém rámci, jímz je proces svázán, minimalizuje nebo maximalizuje hodnotu cílu cinitele
rozhodnutí. V dodavatelském retèzci bude mít optimalizacní cíl v podobè minimalizace podobu
hledání reśem, které omezí náklady (náklady na vÿrobu, zákaznické sluźby, dopravu,

distribuci) dodavatelského retèzce (nebo nèkteré jeho cásti) na minimum tak, aby bylo stále
moźné naplnit poźadavky odbèratele co do mnoźsM a kvality doruceného zboźí a sluźeb.

Maximalizace zisku vśech úcastníku je obecnÿ optimalizacní cíl, jehoź bude dosaźeno da^ím
systémem omezení, kterÿ je v rámci realizace tohoto cíle na dodavatelskÿ retèzec aplikován.
Mezi dalsí, individuální dop^kové cíle muźe patrit optimalizace zásob jednotlivÿch clenu

dodavatelského

retèzce,

dostupnost zdroju

pro

dorucení sluźby,

volba optimálních

prepravních cest, volba produktu, které budou za urcitÿch podmínek nabízeny se slevou atd.

Smyslem optimalizace je najít ty hodnoty promènnÿch, které popisují systém, v nèmź má

cílová funkce extrémní (minimální nebo maximální) hodnotu v rámci omezení determinujícím
moźná reśem.
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Optimalizovanÿ

problém je

moiné

ukázat na

následujícím

obecném

modelu

optimalizace:
min f(X)

max f(X)
Xefín

^j(X) = 0,j = 1, ...J

fy(X) >0,k = 1,...K

^j(X) <0,k = 1,...K
Kde:

f je cílová funkce (minimální nebo maximální)
9 jsou podmínky ve formé rovnice

Y jsou podmínky ve formé nerovností (> 0 pro minimalizaci a <0 pro maximalizaci)

Pro cílovou funkci muźe existovat celá rada reśeni. V takovém prípadé se potÿkâme s

lokálními extrémy, jeź se nachází na urcité śkále proménnÿch hodnot, zatímco globální
extrémy (minima nebo maxima) dosahují danÿch funkcí vyhovéním vśem omezením

proménnÿch vyuiitÿch v tomto schématu (tabulka 2.16).

Schéma 2.16 Lokální a globální minimum a maximum cílové funkce
Zdroj: Upraveno na základé: https://pmf.unizg.hr/ (navstíveno 5. prosince 2018).
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Volba modelu, kterÿ predstavuje optimalizovanÿ problém a metodu jeho reśeni, obvykle
zavisi na:

1. typu optimalizovaného problému a algoritmu pro reśeni zvoleného typu problému;

2. rozsahu moinÿch reśeni, mezi kterÿmi se hodnota cilové funkce hleda.
Modely a metody podle typu optimalizovaného problému je moiné rozdèlit podle:

□ - poctu kritérii v cilové funkci (jednokriterialni nebo multikriterialni),
□ - formy kriterialni funkce (linearni nebo nelinearni),
□ - poctu a typu podminek (bez podminek nebo s podminkami, jeź mohou bÿt linearni

nebo nelinearni),
□ - oboru promènnÿch (diskrétni, realni, smiśené).

V zavislosti na rozsahu moinÿch reśeni dèlime metody na:
□ -

lokalni

optimalizace - deterministické

(linearni

programovani,

kvadratické

programovani, celociselné, kombinatorické, nelinearni - pro lokalni optimalizace s
nebo bez gradientu, optimalizaci a omezeni);
□ - globalni optimalizace - stochastické (heuristické, sada reśeni, jedno reśeni), tj.

metody inteligentniho vyhledavani (metoda nahodnÿch vzorku, genetické algoritmy,
simulované źihani, Tabu Search, evolucni strategie, optimalizace hejnem castic,

optimalizace mravenci kolonii...).

Hledani extrému probiha bud’ derivaci funkce nebo numerickÿmi metodami. V extrémnich

bodech (minimu, maximu a sedlovém bodè) vykazuje prvni a druha derivace funkce typické
charakteristiky a jejich vÿpocet indikuje, zda se cilova funkce nachazi v jednom ze zminènÿch

bodu. Numerické metody zacinaji od hledani nèjakého bodu (nebo prostoru) pripustnÿch
reśeni, jeź se prirüstkovè pohybuji k poiadavku cilové funkce. Cinitel rozhodnuti rozhoduje o

prijatelnosti a presnosti rozhodnuti v okamźiku, kdyź ze zlepśeni neprameni iadnÿ prospèch.
Linearni optimalizace predstavuje zvlaśtni pripad optimalizace, ve kterém je cilovou

funkci funkce linearni a také omezeni jsou definovana jako linearni (ne)rovnice. Model obecné
linearni optimalizace, v nèmi se hleda maximum funkce s mnoha promènnÿmi, je moiné

zapsat takto:

(max) z = c1x1 + c2x2 + —+ cpxp
a11x1 + a12x2 + —+ a1pxp < b1
a2iXi + a22X2 + - + a2pXp < b2

am1%1 + am2%2 + "' + am:p^p
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X1,X2 "Xp > 0
kde:
z je cílová funkce

xi, X2......... xpjsou promènné, které ovlivńujf cílovou funkci a urcují podmínky bm, v nèmź je

moźné cílovou funkci realizovat. V ekonomickém smyslu predstavují omezené zdroje, které
mohou dosáhnout jistÿch ekonomickÿch vÿsledku definovanÿch cílovou funkcí. Stav

nezápornosti se odvozuje od podstaty promènnÿch, tj. ekonomickÿch zdroju stejnè jako
metodologickÿch duvodu samotného modelu.
Reśem problému maxima

Obecnÿ algoritmus pro reśem problému lineárního programování je danÿ simplexovÿm
algoritmem. Metodu tvorí preklad nerovnice v rovnici, pricemź jsou do systému uvedeny da^í

promènné a rovnice tak vypadá nàsledovnè:

aiiXi + ai2%2 + - + alpxp+1 = b1
«21xi + «22X2 + - + a2pXp+2 = b2

am1x1 + am2x2

+ — + ampxp+m + xp+m

bm

X1,X2 ...Xp > 0
V ekonomickém smyslu mají pridané promènné povahu nevyuźitÿch zdroju. Pridané

promènné se uvedou také v cílové funkci, naceź bude kompletní zmènènà forma problému
vypadat takto:

(max') z = c1x1 + c2x2 +

—+

cpxp —+ cp+mxp+m

a11x1 + a12x2 +----- + a1pxp + xp+1 = b1
«21Xi + a22X2 + - + a2pXp + Xp+2 = b2

am1x1

+ am2x2 + — + ampXp + xp+m

bm

Xi,X2 .Xp > 0
Pro jednoduché prípady, kdy jsou cílová funkce a omezení dány jako funkce o dvou
promènnÿch, je reśem moźné nalézt prostou grafickou metodou (kterou obvykle predstavuje

simplexní metoda).
Typickÿm príkladem problému, kterÿ je moźné popsat zjednoduśenÿmi termíny jako

problém lineárního programování, je problém vÿroby dvou produktu na trech vyrobních linkách

s omezenÿmi kapacitami (dostupnÿm vyrobním casem). Je nezbytné stanovit, která
kombinace produktu prinese nejvyśśí zisk, pokud se jeden produkt prodá za 42 euro a druhÿ
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za 30 euro. Cas potrebnÿ na vÿrobu jedné jednotky produktu na jedné lince a celkovÿ pocet
hodin jednotlivé linky jsou uvedené v tabulce 2.13.

Tabulka 2.13 Data kapacit linky a caspotrebnÿ na vyrobu produktu P1 a P2
Ćas potrebnÿ na jednotku
produktu (hodiny)
P1
P2
1
2
2
1
1
0

Ćára

I
II
III

Dostupnÿ
cas na rádek
(hodiny)
24.000
30.000
14.000

Optimalizacní problém: Urcit kombinaci produktu P1 a P2, která s dostupnou vÿrobní

kapacitou povede k maximalizaci príjmu.

MnoźsM produktu P1 a P2, oznacenÿch jako xi a X2, predstavuje optimalizacní
promènné. Cílovou funkci vyjádríme takto:

(max) z = 41x1 + 30x2
Omezení, tj. dostupná kapacita linky, jsou dané následujícími nerovnicemi:

x1 + 2x2 < 24 000
2x1 + x2 < 30 000

x1 < 14 000
x1, x2 > 0
Abychom mohli vyjádrit situaci graficky, musíme nejprve stanovit nerovnicovÿ i rovnicovÿ

systém

omezení,

cimź

získáme

sadu

moźnÿch

hodnot

promènnÿch

xi

a

x2

x1 + 2x2 = 24 000
2x1 + x2 = 30 000

x1 = 14 000
x1, x2 > 0
Ve schématu 2.17, kde abscisa je x1 a ordináta x2, predstavují zakreslené cáry podmínky
x2.
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Schéma 2.17Rozsah możnych resení optimalizacníhoproblému

Vsechny body pod individuálními segmenty car v prvním kvadrantu (oblasti, tj. sada bodü
0ABCD) predstavují moiná resení problému.

Cára

bude

predstavovat také

funkci.

cílovou

Optimální

resení se

nachází

v

nejvzdálenéjsím místé od stredu.
Hodnoty proménnych xi a X2a hodnota cílové funkce v nékterych bodech jsou:

V bodé A: x1 = 0, x2 = 12 000; z = 360 000
V bodé B: x1 = 12 000, x2 = 6 000; z = 684 000
V bodé C: x1 = 14 000, x2 = 2 000; z = 648 000
Testováním hodnoty cílové funkce pro jakykoliv bod v sadé moinych resenych je moiné

urcit, zda neexistují dalsí moiné hodnoty proménnych x1 a x2, pro které má cílová funkce vyssí

hodnotu, nei pro tu v bodé B.

2.8.

PROVÁDENÍ TESTU FUNKCNOSTI SOFTWARU
Celá rada softwarovych resení podporuje procesy managementu dodavatelského retézce

(SCM) ve spolecnosti a mezi firmami navzájem. Jediné integrální resení pro SCM ovsem
neexistuje. Software SCM predstavuje v ruznych spolecnostech ruzné véci. Softwarová resení

pro podporu SCM tvorí individuální, agregátní aplikace pro nékolik typickych procesu prípadné
jsou soucástí systému ERP.
Mnoiství dat a informací v dodavatelskych retézcích roste exponenciálné. Rada resení

novych technologií (IT) muie byt v procesech SCM úspésné implementována a tak neustále

roste také mnoiství obchodních aplikací podporujících procesy SCM. Za téchto podmínek
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probíhá jejich integrace, vznikají integracní reśem softwaru a ERP systémy obohacují obdobná
reśem. Integracní reśem softwaru SCM zahrnuje modulová reśem s následujícími funkcními

závislostmi186:
□ - management skladu,
□ - management systému dopravy,
□ - logistika mezinárodního prodeje,
□ - management vztahu s dodavateli,
□ - management poptávky,
□ - analytika dodavatelského retèzce,
□ - management poptávky,
□ - plánování cástí poskytujících sluźby,
□ - management technologie vÿroby,

a datéími systémy IT v maloobchodním prodeji, pokladními obchodními systémy (POS),

identifikacemi na základé rádiové frekvence (RFID) a internetem vécí (IoT).

MnoźsM a kvalita speciálních a integrujících systémü neustále roste. Uźivatele proto ceká
pri vybírání, které z individuálních a integrujících reśem nejlépe odpovídá jejich potrebám,

dilema. Pred implementací softwarového reśem musí probèhnout jeho evaluace z rüznÿch
úhlü pohledu. Uźivatete mají dnes spoustu moźnostf, jak mohou sami provést hodnocení, nebo

si müźou najmout specializované firmy, které mají zkuśenosti s funkcností a celkovÿm

vÿkonem jistÿch typü softwarovÿch balíckü nebo jejich komponentü a jeź pomohou s evaluací

alternativních reśem.

Software je testován podle rüznÿch kritérií bèhem vśech fází vÿvoje źivotmho cyklu.
Spousta testü spadá do trí hlavních kategorií187:
□ - funkcní testy
□ - vÿkonnostm testy (ne-funkcní testy)
□ - udrźovaci a regresní testy

Funkcní testy urcují, do jaké míry testované reśem splńuje poźadavky na takovÿto typ

softwaru a jak dobre odpovídá poźadavtóm (funkcním specifikacím) konkrétního klienta.

Zahrnují rüzné typy testování, mezi nimiź je d^eźite zdüraznit následující:

186 Supply Chain Management (SCM) RFP Template, https://www3.technologyevaluation.com/store/rfptemplate/supply-chain-management-scm-rfi-rfp-template.html (navstiveno 17. prosince 2018).
187 Software Testing Tutorial (2018), A Number of Tests Exceed 150. https://www.guru99.com/softwaretesting.html (navstiveno 19. prosince 2018).
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□ - testování jednotek (jak si cásti softwarového reśeni poradí s urcitÿmi kiïcovÿmi

softwarovÿmi specifikacemi),
□ - integracní testování (programu jako celku),
□ - testování systému (testování integrálního softwarového reśem na urcité pocítacové

platformę),
□ - test prijetí uźivatelem (systém je v závislosti na konkrétní kategorii softwaru pred
uvedením na trh testován s vyuźitfm zákazníkovÿch dat na zákazníkovi nebo

zaméstnanci, ve vztahu k poźadavkum odbèratele. Vśechny testy by mèly potvrdit,
jak si systém vedl ve vztahu k testem stanovenÿm kritériím.)

Testování jednotek (modulù). Vytvárení moderních komplexních obchodních aplikací
probíhá soubèźnè se vznikem programu. Jakoźto moduly vénující se skupinè poźadavku

(funkcí) disponují na jedné stranè dostatećnou autonomií a na stranè druhé predstavují
integrální, soudrźnou ćást celkového programovacího reśem. Z tohoto duvodu je vźdy nutné
otestovat nejprve modul a teprve poté provést integraćni testování. V testování jednotek by

mèly bÿt instrukce programu izolovány tak moc, jak jen to je moźné. Testování jednotky oddèlená sada instrukcí programu - probíhá v souladu s poźadavky pouźívaného

programovacího jazyka. Bèhem tvorby programu jej provádí programátor s cílem co nejdríve
odhalit prípadné chyby a opravit je, coź je obecnè nejekonomićtèjśí zpusob opravy. Kompletní

reśem jedné programové jednotky provádí zkouśeć a programátor. Zkouśeć vidí kód a tento
test je provádènÿ jako test bílé ći otevrené krabice. Zkouśeć by mèl rozumèt programovému

kódu modulu (toku a strukture) programu a mèl by mít k dispozici sadu dat nezbytnou k
otestování prípadu a vÿstupu softwarového reśem. Testování jednotky je moźné provádèt

manuá^ a automaticky. Existuje rada nástroju pro automatické testovaní programového kódu
jednotek, jeź byly vytvoreny pro ruzné druhy programovacích jazyku.
Integracní testování. Moduly se vśemi jejich rysy (rozhraní datovÿch vstupu, programová

logiky pro reśem problému, rozhraní pro dorućování vÿsledku, tvorba otázek atd.) ćasto
vytvárejí ruzné vÿvojové tÿmy. Takto vzniklá softwarová reśem je zapotrebí zkombinovat v

unikátní softwarové reśem, jeź vykonává komplexní úkoly. Integraćm testování je provádèno
od spodu nahoru (modul po modulu a jejich kombinace) a/nebo odshora dolu (zać^ se celÿm
softwarovÿm systémem a postupuje se k modulum). Je také moźné kombinovat tyto dva

prístupy vyuźitfm tzv. sendvtôového prístupu. Dalśf testovací prístup se nazÿvá prístup velkého
tresku: Vśechny komponenty jsou spojeny v unikátní aplikaci a poté testovány jako celek188.

188 Software Testing Tutorial (2018). A Number of Tests Exceed 150. https://www.guru99.com/softwaretesting.html (navstíveno 19. prosince 2018).
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Bez ohledu na pristup vyźaduje integracni testovani testovaci pripad a testovaci data.
Prioritu budou mit pri validaci moduly, ktere jsou pro software rozhodujici. Je nezbytne provest
detailni testovani vsech softwarovych rozhrani (vstup dat, propojeni databaze, poźadavky

externich jednotek, generovani zprav).

Take vykonnostni testy (ne-funkcni testy) je moźne provadet celou radou zpusobu

a/nebo módu. Jejich smyslem je zkontrolovat, jak funguji softwarova reseni v praxi. Tyto testy
obsahuji kontrolu rychlosti, skalovatelnosti, tj. poctu uźivatelu, kteri mohou soucasne vyuźivat
aplikace bez chyb a stabilitu aplikace behem zpracovavani velkeho objemu dat a poźadavku

uźivatele. K typickym vykonnostnim testum patri:
□ - testovani nahravani - rychlostni test nahravani aplikace a casu, ktery potrebuje k
provedeni poźadovaneho ukonu s nahravanim dat a poskytnuti ocekavanych
vysledku. Systemove parametry, ktere je moźne sledovat automatickymi testy,

obsahuji vyuźivani procesoru a pameti, sit’ovych zdroju a externi pameti a operacniho
systemu. Svym zpusobem je s timto testem pribuzny test skalovatelnosti. Ten zkousi

chovani systemu v pripade zvyseneho poctu uźivatelu a aktivne spustenych souboru,
sleduje vyuźiti procesoru a pameti a pocet transakci a zmen ve vykonavaci rychlosti

v pripade, źe se pocet uźivatelu zvetsi. Dalsim podobnym testem je testovani objemu

dat, jejichź zvetseny objem v databazi muźe zpusobovat zpomaleni softwaru, mohou
vznikat chyby pri vstupech dat a pamet a prostor na disku mohou byt spatne

vyuźivane.
□ - zateźovy test - test, ktery potvrzuje stabilitu a spolehlivost systemu. Program je
vystaven nahle, velike porci udaju a dat, jeź je nutne zpracovat, pripadne uźivatelu,

kteri najednou „zautoci“ na program. Zateźovy test by mel ukazat, kdy program

nedokaźe zpracovat poźadavek a podat naleźitou zpravu o tom, co system dovede,
tj. jak a kdy bude opet schopny fungovat.
□ - testovani bezpecnosti - sada testu, behem kterych program podstupuje testovani
nachylnosti vuci znamym hrozbam v ramci sitoveho systemu, je vystaven zahrnovani

skodliveho kódu do programu a posuzuje se organizacni riziko, jeź muźe ovlivnit
nachylnost systemu.

Vsechna softwarova reseni postupem casu zastaravaji kvuli zmenam uźivatelu a

poźadavkum prostredi, vyvoji technologii (operacniho systemu i hardwaru) a dalsim
softwarum, ktere s testovanym souvisi. Udrzovaci testy a regresni testy kontroluji, zda

zmeny v programovem kódu ovlivnuji vysledky nebo maji nejake vedlejsi ucinky.

120

Tvorba dodavatelskeho retezce a logistiky

Manualni a automatizovane testovani a vyvoj testovaci skriptu. V zavislosti na tom,

ktery test se provadi, jak a z jakeho duvodu, je możne (nutne) provadet test bud manualne
nebo primo s vyużitim jineho softwaroveho reśeni.
Manualni testovani zacina manualne, vstupni data jsou testovana take manualnim

vlożenim, rozdily mezi ocekavanymi a skutecnymi obdrżenymi vysledky jsou zaznamenany

manualne.
Automatizovane testovani vyużiva jina softwarova reśeni (programove skripty a

programove nastroje pro konkretni testovane kategorie). Test se provadi jako algoritmicka

procedura stanovovana programem vcetne formy zprav generovanych po provedeni testu.
Manualni testovani se provadi v ranych stadiich softwaroveho vyvoje a v pripadech, kdy

jsou zapotrebi specializovane analyticke verifikacni postupy (napr. dostupnost webove

slużby189) k testovani specifickych, ad hoc pożadavku nebo kdyż je ve hre software treti strany.
Kdyż je testovaci postup kompletne znamy nebo „standardizovany“ a je zapotrebi jej

provadet casto se stejnou ocekavanou vystupni hodnotou, je użitecne vyvinout softwarove

reśeni (skript), ktery umożni provadet testovaci postupy rychle a spolehlive ve velkem poctu
opakovani. Programove skripty jsou nejcasteji vyvijeny na principu skriptu, jenż reśi, zda

testovany program nevykazuje pro ocekavanou hodnotu vystupu vyjimku nebo neshodu.

Tabulka 2.14Priklad skriptu testujiciho aplikaci „kalkulacka“.

Line

No.
1)

//priklad psany programovacim jazykem c# od Microsoft

2)

[TestMethod]

3)

public void TestCalculator()

4)

{

5)

6)

//launch the application

7)

var

app

=

ApplicationUnderTestLaunch("C:\\Windows\\System32\\calc.exe");
8)
9)

//do all the operations

10)

Mouse.Click(button2);

11)

Mouse.Click(buttonAdd);

189 Software Testing Help (2018). What Is Automation Testing (Ultimate Guide to Start Test Automation),
https://www.softwaretestinghelp.com/automation-testing-tutorial-1/ (navstiveno 2. ledna 2019).
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Line

No.
12)

Mouse.Click(button3);

13)

Mouse.Click(buttonEqual);

14)
15)

//evaluate the results

16)

Assert.AreEqual("5", txtResult.DisplayText,”Calculator is not
showing 5);

17)
18)

//close the application

19)

app.Close();

20)

}

Sign off

Zdroj: dostupne na: https://www.softwaretestinghelp.com/automation-testing-tutorial-1/ (navstiveno 2.
ledna 2018).

Testovani softwaru predstavuje fazi ve vyvoji źivotniho cyklu softwaru, kdy by se mely
vSechny zainteresovane strany - vyvojari, manaźeri vyvoje projektu, vedouci zkuśebnich tymu

a potencialni zakaznici (klienti) - seznamit se vśemi duleźitymi rysy softwaru. K otestovani
softwaru je nezbytne vyvinout plan testovani, aby bylo moźne ziskat vSechny myslitelne

odpovedi ohledne uźivatelskych poźadavku (zda jsou vśechny naplneny), kvality vykonu (jak
jsou poźadavky naplneny), existence specifickych poźadavku, toho, jestli je software v souladu

se zminovanym reśenim a zda nejsou nejake otazky tykajici se systemovych prostredi a
budouciho rozśireni ci pripadneho vylepSeni (upraveno podle Software Testing Help).
Vzhledem k tomu, źe v softwarovem prumyslu neexistuje dokonale reśeni stejne jako

neexistuje software, jenź by plne a v kaźdem ohledu odpovidal veśkerym poźadavkum

uźivatelu a zainteresovanych stran, testovani softwaru vyźaduje, aby vśechny zainteresovane

strany poskytly informace o pripadnych programovych chybach (hledani chyb). Tedy aby podle
zvolene sady kriterii (metriky) rozhodly, zda a do jake miry odpovida software poźadavkum
zainteresovane strany. Behem softwaroveho testovani je zapotrebi sestavit radu dotazniku

zamerujicich se na ruzne aspekty celkove kvality softwaru. Seznamy umoźńuji odpovidat
ruznym zpusobem: ANO / NE, komentovat, popisovat vykon a pripadne prehlednute

nedostatky a nutnost, eventualne moźnost jejich opravy atd.
Plan testovani softwaru zahrnuje dokonceni testovani, popis metody testovani, typu a
formy zpravy (zakonceni). Zakonceni neznamena nutne konec testu a je moźne jej na
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individualni źadost rozśfrit nebo zopakovat. Smysl testovani zustava stejny, to jest dodat
nejlepsi moźne reśeni softwarove realizace pro konkretni pripad v danem casovem horizontu.
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3. RÍZENÍ PROJEKTU
3.1.

ZÁKLADY RÍZENÍ PROJEKTU

3.1.1.

Definice problému

Specifićnost projektu je v ekonomické praxi známá od starovèku, ale k projektovému

managementu bychom mèli pristupovat jako k relativnè novému poli vèdomostL Projekt je
docasná akce, jejimź cílem je vÿroba unikátního produktu, sluźby nebo vÿsledku s

definovanÿm zacátkem a koncem190 (obvykle bÿvà omezenÿ v case a casto financovanÿ nebo
obsazenÿ zamèstnanci tak, aby mohl splnit specifickÿ projektovÿ úkol). Projekt se realizuje za

úcelem dosaźeni zamÿślenÿch cílu a pridané hodnoty191. Docasná povaha projektu kontrastuje

s implementací standardních procesu192, které predstavují opakující se, trvalé aktivity cílené

na vÿrobu produktu ci sluźeb. Specificnost implementace projektu v praxi vyźaduje rozvoj

samostatnÿch technickÿch dovednost a rídících strategií193.
V literature vènované projektovému managementu se setkáváme se pèti podmínkami,
které musí projekt splńovat, abychom ho vubec mohli projektem nazÿvat. Tvorit jej musí

následující soucásti:
□

jedinecnost

□

rozhodnost

□

osobitost

□

omezení

□

strukturální charakteristika

Pod jedinecností bychom si mèli predstavit realizaci unikátního nebo nového procesu.

Rozhodnost popisuje orientaci na vÿsledek dané strategie, osobitost pak, źe jej není moźné v
rámci spolecnost zamènit s źádnÿm implementovanÿm standardním procesem. Omezení
obvykle odkazuje k casovému limitu, kterÿ projekt ohranicuje a strukturální charakteristika se

190 Goldratt E. M. (2017). Critical Chain: A Business Novel. Routledge, Taylor & Francis Group, New
York, s. 27.
191 Nokes S., Kelly S. (2007). The Definitive Guide to Project Management: The fast track to getting the job
done on time and on budget, Pearson Education, s. 8-9.
192 Dinsmore P. C., Cooke-Davies T. J. (2005). Right Projects Done Right: From Business Strategy to
Successful Project Implementation. John Wiley & Sons, s. 35.
193 Cattani G., Ferriani S., Frederiksen L., Täube F. (ed.) (2011). Project-Based Organizing And Strategic
Management. In Advances in Strategic Management. Emerald Group Publishing Limited, s. xv.
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soustredí na rozdélení implementace projektovÿch úkolü jakoźto oddélené struktury ve

spolecnosti (napr. oddèlenÿm projektovÿm tÿmüm)194.
S implementací projektü je neoddèlitelnè spojené predstavování zmèn ve firmè. Zmèny
mohou mít pri své implementaci charakter zmèn procesních nebo organizacních. Projektovÿ

management a management zmèn je povaźovanÿ za jedno a toteź jak v literature, tak v

ekonomické praxi. Projektovÿ management obsahuje zapojení lidí, procesü a dalsích zdrojü a
nástrojü do plánování, iniciování, implementace, monitorování a ukoncování aktivit. Projekt
vznikl proto, aby bylo moźnó dosáhnout cílü spolecnosti na operacní a strategické úrovni.

Management zmèny, stejnè jako projektovÿ management, v sobè obsahuje lidi, procesy,
zdroje a nástroje, kterí podporují spolecnosti pri organizování zmèn pramenících ze zahájení

projektu nebo dalsí faktorü ovlivńujicim obchodní aktivitu spolecnosti195. Tyto faktory se mohou
tÿkat zmèn odehrávajících se jak uvnitr spolecnosti tak v jejím prostredí a berou v potaz vztahy
s obchodními partnery v dodavatelském retèzci. Následující tabulka ukazuje hlavní rozdíly
mezi projektovÿm managementem a managementem zmèn.

Tabulka 3.1 Rozdíly mezi projektovÿm managementem a managementem zmën

Kritérium
Rozsah

Role
manazera

Projektovÿ
management
Projektovÿ management by
mèl
umoźnit
implementaci
strategie.
Jedná
se
o
formalizovanou a dokumentovanou
disciplínu formàlnè vedenou podle
PMBOK
(z
angl.
Project
Management Body of Knowledge).
Kaźdÿ projekt má své specifické
datum zahájení, jeź obsahuje úkoly,
milníky a koncové produkty, stejnè
jako formélnè definované procesy a
odsouhlasené poźadavky a cíle.
Projektovÿ management obvykle
obsahuje implementaci produktu
nebo sluźby.
Projektovÿ manaźer vede
projekty od zacátku do konce, aby
zajistil ùspèsnou implementaci cílü
zainteresované
strany.
Vede
mítinky clenü tÿmu, managementu
spolecnosti, zainteresovanÿch stran
a dodavatelü. Projektovÿ manaźer
dohlízí na komunikaci tÿkaj^ se
projektovÿch aktivit se vsemi
zainteresovanÿmi stranami a je
zodpovèdnÿ za zaj¡ëtèní toho, źe se
plánované aktivity v rámci projektü

Management zmèn
Management
zmèn
se
postupnè stává uznávanéjśí a
zdokumentovanéjśí oblastí, nicménè
nedisponuje formalizovanou sadou
smèrnic a procesü jako je PMBOK.
Datum zahájení ani dokoncení není,
nejsou tu ani formální úkoly nebo
milníky. Procesy managementu zmèn
se mohou lisit v závislosti na cílech.
Tato disciplína pouze rídí dopad zmèn
pramenících z organizacních a
projektovÿch
aktivit
a
také
implementuje strategii managementu
zmèn (pro udrźitelny vÿvoj).
Manaźer
zmën
ridi,
komunikuje,
dokumentuje
a
implementuje strategie pro efektivni
management zmën, kterÿ pomaha
obchodnim
vedoucim,
zamëstnancùm
a
dalsim
zainteresovanÿm
stranam
lépe
zvladat probihajici zmënu. Pomahaji
prijmout a implementovat zmënu a
pokud se objevi odpor, zredukovat jej.
Soustredi se na lidi a na jejich vliv na

194 Cattani G., Ferriani S., Frederiksen L., Täube F. (ed.) (2011). Project-Based Organizing and Strategic
Management. In Advances in Strategic Management. Emerald Group Publishing Limited, s. xv.
195 Turner J. R. (2004). Five Necessary Conditions for Project Success. In International Journal of Project
Management, 5(22), s. 349-350.
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Projektovÿ
management

Kritérium

budou
drźet
ve
vytycenÿch
hranicích.
Jeho
znalosti
a
zkuśenost
s
projektovÿm
managementem
pomáhají
sponzorüm, clenüm tÿmu a dalsím
zainteresovanÿm stranÿm efektivnè
spolupracovat a cinit vëdomëjśí
rozhodnutí.
Spolupracuje
s
management spolecnosti,
aby
zajistil, źe bude projekt v souladu s
obecnÿmi strategickÿmi cíly a
minimalizovalo se riziko spojené s
projektem a jeho negativním
dopadem na zainteresované strany.
Projektovÿ manaźer vystupuje jako
moderátor a vedoucí projektovÿch
aktivit.

Management zmèn
zmènu, aby minimalizoval riziko uvnitr
firmy.

Zdroj: Vlastní rozpracování na základé: Alexander, M. (2016). LEAD or LAG: Linking Strategic Project
Management & Thought Leadership, Lead-Her-Ship Group, Bellingham, s. 170-174.

V úvodní fázi

projektu je

pozornost vénovaná predevśim

naplnéní ocekávání

zainteresovanÿch stran a také zaméstnancü podílejících se na následné implementaci úkolü.

V této fázi soustredí projektovÿ manaźer pozornost na souhrnné cíle projektu a pridanou

hodnotu pro zainteresované strany. Manaźeri managementu zmèn by se neméli úcastnit jen
projektovÿch mítinkü, ale mèli by tvorit nedílnou soucást projektového tÿmu. Spolupráce mezi

projektovÿm managementem a odborníky z managementu zmèn zajistí komplexní prístup k
dosaźem strategickÿch cílü a postará se o minimalizaci stresové zátèźe a úzkostí, které by
mohli proźivat lidé podílející se na implementaci projektu. Tato spolupráce povede k hladkému
prübèhu projektovÿch úkolü a prijetí zmèn nejen v jednotlivÿch fázích projektu, ale také dlouho

po jeho dokoncení.

3.1.2. Vedení projektu

Vedení projektu je termín, kterÿ se v rámci projektového managementu pouź^ dosti

volnè. Velice casto se müźete setkat s názorem, źe za selhání implementace projektu je
zodpovèdné vedení projektu. To by mèlo pokrÿvat vśechny klícové prvky a aktivity cílící na
dosaźem konecného ùspèchu projektu. V této oblasti vśak neexistuje univerzální reśem nebo

model. Rízení projektu je nutné prizpüsobit specifickÿm potrebám spolecnosti a tvorí jej osm

základních prvkü, jeź oyl^ńu.p formu, implementaci, monitorování a kontrolu projektového
managementu:

1. Definování rámce rízení projektu,
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2. Definování rolí a odpovédností,
3. Definování zainteresovanÿch stran a metod komunikace,

4. Mítinky,
5. Písemné zprávy,

6. Rízení rizik,
7. Záruka efektivnosti,
8. Monitorování implementace projektu.

V tabulce 3.2 je zachycena specificnost struktury fízení projektu beroucí v potaz rámec
aplikace konkrétních prvkù.

Tabulka 3.2 Struktura rízeníprojektu

Rozsah

Prvek

Charakteristika
Pfi definování vhodného modelu
projektového managementu, jenź má bÿt
integrován
do
organizacních
postupú
spolecnosti, je zapotfebí vzít v potaz pfísnost
vyvinutého rámce a rozsah aktivit. Pfehnanè
pfísné vystavènÿ model (ve smyslu Casu a
úkolú) mwźe vést k nedorozuméním mezi
zainteresovanÿmi stranami, nedostatecné
angaźovanosti pfi implementaci úkolú a
eskalaci problémú. Ustanovení vhodného
modelu projektového managementu, kterÿ
bere v potaz jak specificitu projektu, tak jeho
prostfedí, není nic snadného. Kaźdÿ model
vedení by mêl obsahovat rozsah projektu,
plán, analÿzy provázanÿch aktivit, analÿzy
rizik, zainteresované strany a vÿznam pro
spoleCnost projekt implementující.
Definování odpovèdnosti pfedstavuje
základní úkol projektového manaźera. Selhání
pfi definování odpovédností a povinností bude
mít na pnmÿ dopad na efektivity mítinkú,
proces zmèny kontroly, hodnocení rizik a
komunikaCní
plán.
Pfi
definování
odpovédností a povinností musí projektovÿ
manaźer specifikovat nejen, kdo je za
implementaci úkolu odpovèdnÿ, ale také s kÿm
by
mêla
bÿt
implementace
práce
konzultována, kdo by mêl bÿt informován a
kdo dodá informace o vÿsledcích úkolu.
Pfi stanovování základú fídícího plánu
je nezbytné porozumét ekosystému projektu.
Prvním
krokem
je
identifikace
zainteresovanÿch stran. Opomenutí nèkteré z
nich by mohlo vést k mezefe v projektovÿch
úkolech, coź by mohlo mít nepnznivÿ dopad
na konecnÿ vÿstup projektu. Projektovÿ
manaźer
musí
stanovit,
kdo
jsou
zainteresované strany, jaké jsou jejich zájmy a
oCekávání a pfedevsím, jak s nimi bude
probíhat komunikace. Dobfe formulovanÿ
komunikaCní plán poskytuje zainteresovanÿm

1. Definování rámce
fízení projektu

Spojitost s
rízením
organizace

2. Definování rolí a
odpovédností

3. Definování
zainteresovanÿch stran
a metod komunikace
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Rozsah

Prvek

Charakteristika
stranám vystiáné, efektivní a aktuální
informace.
Poté, co byl definovany komunikacní
plán, musí projektovy manaźer zajistit
vhodnou rovnováhu mezi mítinky a písemnymi
zprávami.
Cílem
mítinkú je
objasnit
spolecnymi silami implementované aktivity a
rozhodnout o dalsích krocích. Dúleźité je urcit
frekvenci mítinkú a metodu komunikace
(primé mítinky, mítinky na dálku).
Písemné zprávy z mítinkú mají shrnovat
závéry, jeź rozhodují o dalsi práci. Zprávy by
mély byt psané tak,
aby vsechny
zainteresované strany rozumély stylu a
obsahu. Zprávy by mély také obsahovat
autora/príjemce, milníky a rozhodovací brány.
Ve stejném rozsahu by se mély pripravovat
také cástecné zprávy o implementaci existující
práce a finanení zprávy.
Kaźdy projekt je pri své implementaci
zatiźeny riziky a problémy. Prestoźe je ob^né
predvídat jakékoliv neźádoucí následky, je
zapotrebi pripravit se na moźnś rizika a
analyzovat je. Na zacátku kaźdého projektu by
mélo byt zdúraznéno, jak budou rizika a
problémy identifikovány, klasifikovány a jak jim
bude pridélována priorita. Velice casto je
zpúsob, jakym se vyporádáme s rizikem nebo
problematickou zá^itostí mnohem dúlezitéjsí
neź samotny problém nebo identifikovaná
rizika.
Efektivní rízení rizik a problémú zvysuje
úroven bezpecnosti a zajist’uje implementaci
projektu. D^eźitym prvkem bezpecnosti je
rozvoj indikátorú, které poskytnou jiź na úrovni
implementace individuálních fází projektu
vhled jeho do vysledkú.
Monitorování a kontrola procesu
zahrnuje prehled vsech úkolú a indikátorú
souvisejících s implementací projektu a
vyhodnocuje pokrok a efektivitu vzhledem k
púvodnímu rozsahu, rozpoctu, casu a zdrojúm
vénovanym
na
implementaci
projektu.
Projektovy
manaźer
musí
neustále
vyhodnocovat vysledky a v prípadé moźnych
odchylek veas zakrocit.

4. Mítinky

5. Písemné zprávy

Trvanlivost
monitorování
a
kontrolování
rízení plánu

6. Rízení rizik

7. Záruka efektivnosti

8. Monitorování
implementace projektu

Zdroj: Vlastni zpracovani na zaklade: Alie, S. S. (2015). Project Governance: #1 Critical Success Factor,
PMI Global Congress 2015 - North America, Orlando, Project Management Institute.

Aby nedoślo k rozkolu s pravnim ramcem zeme, je zapotrebi venovat pozornost

nezbytnosti porozumet prostredi, v nemź je projekt realizovan tak, aby se implementace rizeni

vclenila do organizacnich postupu stanovenych spolecnosti. Toto pripojeni je nezbytne a melo
by byt vzato v potaz pri definovani (1) ramce rizeni projektu, (2) roli a odpovednosti a (3)
zainteresovanych stran a komunikacnich metod. Tyto podminky je nezbytne splnit na zacatku

projektu. Pokud jde o udrźitelnost, monitorovani a kontrolu, melo by byt pamatovano na to, źe
rizeni projektu probiha behem celeho źivotniho cyklu projektu. Je nutne zajistit, aby byl
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monitorovací plán aplikován a implementován v celém źivotnim cyklu projektu a aby byly

monitorování a kontrola cílené na hodnocení efektivity tèchto aktivit. Béhem monitorování a

kontroly rámce projektového managementu je nezbytné zajistit adekvátní implementaci:
projektovÿ mítinku (4), písemnÿch zpráv (5), rízení rizik (6), procesu starajících se o ùspèch
projektovÿch aktivit (7) a procesu kontrolujících individuální aktivity (8).

3.1.2.1.

Etapy rízení projektu

Kaźdÿ z implementovanÿch projektu by mèl bÿt rozdèlenÿ do fází (stádií), v nichź vznikají

ćástećné produkty, které vytvorí finální produkt celého projektu. Tyto fáze obvykle probíhají
procesnè orientovanÿm zpusobem jedna po druhé. V pnpadè, źe se vÿsledky sub-projektu

vzájemnè nevylućuji, je nicménè moźné naplánovat také fáze probíhající paralelnè. Rozdèleni

projektu do logickÿch fází má za cíl zlepśeni managements Fáze rozdélují projekt do logickÿch
ćástí, které usnadńujl rízení, plánování a kontrolu.
Stejné názvy fází projektu mají i ćástećné produkty, je ovśem zapotrebí nezapomínat, źe

totoźné jsou jen nèkteré z nich. V závislosti na komplikovanosti, muźe mít projekt jednu
(tabulka 3.1) nebo nèkolik (tabulka 3.2) fází.

Schéma 3.1 Prikladjednofazovéhoprojektu
Zdroj: Vlastni zpracovani na zàkladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE) (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 19.
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Schéma 3.2 Príklad multifázovéhoprojektu
Zdroj: Vlastní tvorba
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Mezi jednotlivÿmi fazemi projektu existuje trojice vztahu196:
□ - naslednÿ vztah, v nemź każda faze zacina, kdyź predchozi faze konci,
□ - paralelni vztah, v nemź nasledujici faze zacina, zatimco predchazejici jestè

pokracuje,
□ - iterovanÿ vztah tvorenÿ planovanim pouze jedné faze, pricemź pri planovani
naslednÿch fazi je zapotrebi vzit v potaz, do jaké miry byla prace v probihajici fazi

vykonana a jaké vznikly sub-produkty.

Vyuźiti nasledného vztahu umoźńuje sniźit nejistotu ùspèchu celého projektu, zaroveń

vsak znemoźńuje zmènu nebo zkraceni terminu dokonceni ùkolü zapsanÿch v planu. Zmènu
planovanÿch terminu dokonceni je moźné provést v paralelnim vztahu, ve kterém ovsem roste

riziko neùspèchu. Pokud je pro projekt charakteristicka mala presnost, nizka uroveń
implementace nepredvidatelnosti a nizka pravdèpodobnost zmèn v implementaci, je vhodnèjsi

vyuźit iterovanÿ vztah.

3.1.4. Zivotni cyklus projektu

Aby bylo moiné spravnè implementovat ruzné faze projektu, je nezbytné vytvorit źivotni
cyklus projektu. Źivotni cyklus projektu predstavuje specificnost situace a charakteristiku fazi,

jeź po sobè v prubèhu casu nasleduji. Spletitost a ruznorodost tematického, casového a
teritorialniho ramce implementovanÿch projektu znemoźńuje vyvinout jedinÿ, univerzalni

model źivotniho cyklu. V kaidém projektu je nicménè moiné identifikovat obecné faze

źivotniho cyklu projektu, jak je zachycuje schéma 3.3.

196 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 19.

131

Tvorba dodavatelského retezce a logistiky

Schéma 3.3 Obecny vzorec zivotm'ho cyklu projektu
Zdroj: Duncan, W. R. (1996). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project
Management Institute, Four Campus Boulevard, s. 12.

Źivotni cyklus projektu zobrazenÿ ve vÿse uvedeném graf zachycuje jen obecnÿ rámec
základních fází projektového managements Je zapotrebí dodat, źe v závislosti na

specificnosti projektu je moźné první dvé fáze sloucit a druhou fázi Ize dále délit na mensí,
podrobnéjsí fáze.
V literature na toto téma nacházíme pokusy o rozpracování vÿzkumu źivotniho cyklu

projektu. V tabulce 3.3 se nachází vybrané koncepty popisující fáze źivotniho cyklu projektu.

Tabulka 3.3 Koncepty zivotního cyklu projektu

Autor
konceptu

Fáze zivotního cyklu projektu
Koncept

Definice

Projektování

Progres

R. Keeling

Konceptualizace

Plánování

Implementace

DokonCení

J.R.
Meredith,
S.J.
Mantela
PMBOK
Guide
2008

Koncept

Selekce

Plánování,
operace,
monitorování,
kontrola

Evaluace a
dokonCení

Zahájení projektu

Organizace
a príprava

Realizace úkolü
jakoźto Cásti
projektu

Uzavrení
projektu

J.P. Lewis
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Autor
konceptu

Faze zivotniho cyklu projektu
Definování
konceptu projektu

Analyza
pozadavkú

Obecny projekt

Zahajovací fáze

Realizacní
fáze - predprojektová
fáze

fáze realizace
projektu

Charvat J.

Bonnal P.,
Gourc D.,
Lacoste
G.

Podrobny
projekt

Vyvoj

Testování a
implementace
resení

Source: Vlastni tvorba na zaklade: Lewis J. P. (1999). The Project Manager's Desk Reference, McGraw
Hill, New York, s. 13-15; Keeling R. (2000). Project Management. An International Perspective, St. Martin
Press, New York, s. 9-17; Meredith J. R., Mantel S. J. (2000). Project Management - A Managerial
Aproach, John Wiley & Sons, New York, s. 14-18; A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK GUIDE) (2008). 4.vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 16; Charvat J.
(2003). Project Management Methodologies: Designing, Implementing, and Supporting Methodologies and
Processes for Projects, John Wiley & Sons, s. 35; Bonnal P., Gourc D., Lacoste G. (2002). The Life Cycle
of Technical Projects. In Project Management Journal, 33(1), s. 12-19.

Seznam nevycerpava veskere możne pristupy k analyze źivotniho cyklu projektu,

predstavuje nicmene nejcasteji vyużivane koncepty. Stoji take za zminku, że bez ohledu na
detaily jednotlivych konceptu, je możne rici, że standardni żivotni cyklus projektu tvori
nasledujici faze:
□ - tvorba obecneho ramce projektu,
□ - planovani a organizovani projektovych ukolu,
□ - realizace a monitorovani projektovych ukolu,
□ - dokonceni projektu.

Bez ohledu na zvolenou strukturu źivotniho cyklu projektu a miru detailnosti jednotlivych
fazi, je velice duleźite specifikovat procesy implementovane v managementu projektu, zvolit

metodu managementu projektu adekvatni k jeho specifikaci a implementaci, provest
nakladovou a rozpoctovou analyzu projektu a naplanovat aplikace trvaleho zlepśovani

implementovaneho projektu. Tyto zaleźitosti vyźaduji od projektoveho manaźera specificke

dovednosti a schopnosti.
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3.1.5. Koucovani kompetenci v managementu projektu

Cilem koucovani managementu

projektu je uvolnit kompetentniho

projektoveho

manaźera, ktery si je vedom svych moźnosti tak, aby mohl skutecne posunout projekt

spravnym smerem. Je nicmene dobre mit na pameti, źe koucovaci pristup neni pro

projektoveho manaźera nic snadneho a vyźaduje od nej kombinaci zkuśenosti, efektivniho

koucovani a motivacnich metod.
Koucovani je proces pomahani lidem a tymum dosahnout nejlepśich moźnych vysledku.

Zahrnuje schopnost vzit si ponauceni ze silnych stranek lidi, nabidnuti pomocne ruky pri
prekonavani osobnich barier, omezeni takovym zpusobem, aby mohli dosahnout nejlepśich

moźnych vysledku a ulehceni takovym stylem, aby mohli fungovat efektivneji jako soucast
tymu.

Z uhlu pohledu projektoveho manaźera je velice duleźite rozliśovat mezi rolemi kouce,
mentora a konzultanta/poradce (tabulka 3.4).

Tabulka 3.4 Rozdily mezi rolemi kouce, mentora a poradce
Koucování

Poradní funkce

Problém / cíl je

obchodní kontext

osobní kontext

obchodní kontext

Proces vyżaduje

odbèratel a/nebo
spolećnost
profesionální entita

odbèratel

odbèratel

celÿ źivot

identifikaćnf role

profesionální kouć,
manaźer/dohlíźitel
poslouchání, motivování
cíli

pracovní poradce

mentor (zkuśeny
spolupracovník/doh^itel)
pracovní zaśkolování

Odbèratel je
zainteresován na
úrovni
Odborník je

Jednání
Ćasovÿ úsek

12-16 hodin (4-6 sezení)

poslouchání,
soustrední se na
rúzné moźnosti
16-30 hodin (8-12
sezení)

Mentoring

2-4 tÿdny

Zdroj: Vlastní rozpracování na základé: Patrese M., Granchi G. (2010). An Effective Project Manager
Coaching Approach: Driving the Coach to the Future. Príspévek prednesenÿ na PMI® Global Congress
2010—EMEA, Milán, Itálie. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Konzultacní proces souvisí podstatnè tèsnèji s potrebami jedince neź s potrebami

spolećnosti. Obchodní mentor radí majiteli firmy nebo podnikateli s jeho obchodními
aktivitami. Zkuśenosti mentora vycházející se stejnÿch situací mohou mentorovanému pomoci
snadnèji prekonat prekáźky v pracovních ćinnostech. Mentorovací proces se soustredí na
rozvoj potenciálních moźnosti mladś^o kolegy. Koucování je umèni zlepśovat dovednosti

druhÿch. Manaźeri, kterí jsou koući, povzbuzují své tÿmy, aby se ućily a prijímaly vÿzvy
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související s jejich prací. Tím, źe pomáhají zamèstnancum definovat cíle a dosahovat jich,
vytvárejí podmínky pro trvalÿ rozvoj. Dobry kouc nejprve poslouchá, klade otázky, poskytuje

konstruktivní zpètnou vazbu a je pripravenÿ prispèt s kreativními nápady.

Koucování je v projektovém management nesmirnè duleźite, nebot’ projektovÿ manaźer
musí pro implementaci projektu sehrát nèkolik rolí. V prvé radè musí projektovÿ manaźer

vystupovat jako integrator: casto bÿvà jedinÿm clovèkem, kterÿ dokáźe dohliźet, jak na projekt
samotnÿ, tak na to, jak zapada do celkového plánu spolecnosti. Projektovÿ manaźer musí také
vysvètlit projekt a jeho integraci clenum vnè projektového tÿmu, kterí mohou nebo také nemusí

bÿt zamèstnanci spolecnosti197.
Dosaźeni rovnováhy mezi technickÿmi a sociálními schopnostmi v rámci daného projektu
napomuźe prekonat moźnÿ odpor tÿRaj^ se jak technickÿch tak sociálních aspektu

individuálních clenu projektového tÿmu. Koucovací proces v projektovém management

ztvámuje schéma 3.4.

197 Patrese M., Granchi G. (2010). An Effective Project Manager Coaching Approach: Driving the Coach to
the Future. Príspévek predneseny na PMI® Global Congress 2010—EMEA, Milán, Italie. Newtown Square,
PA: Project Management Institute.
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Schéma 3.4 Koucovacíprocès v projektovém management
Zdroj: Vlastní rozpracování na základé: Patrese M., Granchi G. (2010). An Effective Project Manager
Coaching Approach: Driving the Coach to the Future. Príspévek prednesenÿ na PMI® Global Congress
2010—EMEA, Milán, Itálie. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
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Cílem efektivního koucování projektového managementu je umoźnit projektovému
manaźerovi fungovat nezávisle. Jak toho müźe instruktor dosáhnout? Je to moźné poté, co

kouć projektového manaźera vÿraznè podporil a obsáhle jej informoval o jeho silnych
stránkách v rámci dovedností a kompetenci projektového managementu.

3.2.

PROCESY RÍZENÍ PROJEKTU

3.2.1. Zahájení projektu

Zahájení projektu predstavuje kltôovou fázi, která urćuje, jak bude danÿ projekt

implementován. V této fázi by mèlo bÿt identifikováno vśechno, co implementaci v

následujících fázích müźe uśkodit stejnè jako to, co ji usnadní. Spuśtèní projektu ćasto
obsahuje vÿvoj ideologického konceptu upravujícího zpüsob, jak se bude veśkeró práce
vykonávat a definujícího vazby mezi jednotlivÿmi stádii projektu. Je velice d^eź^ stanovit
pravidla spolupráce uź v poćátećní fázi projektovÿch prací. To umoźńuje vyhnout se klićovym
chybám, které by mohly negativnè ovlivnit implementaci hlavního cíle projektu. Tato pravidla

by mèla obsahovat:
□ - Smysl projektu musí bÿt vśem zúćastnènÿm stranám jasnÿ a srozumitelnÿ. Jakékoliv
nepresnosti hrozící odliśnymi interpretacemi cíle by mèly bÿt zkontrolovány,
zdokumentovány a prijaty vśemi stranami.

□ - Vytvorení projektového tÿmu by se mèlo zakládat na vÿbèru jedincü s ohledem na
jejich vhodnost pri implementaci projektovÿch aktivit. Je také d^eźite naplánovat

velikost projektového tÿmu, aby se predeślo potenciálnímu hromadèní práce spojené
se niźśim vÿkonem tÿmu ve vztahu k velké pracovní zátèźi.
□ - K nejd^eź^jś^ faktorüm ovlivńujicim ùspèch daného projektu patrí rozhodnutí o

okamźiku implementace a garantování technickÿch a finanćmch zdrojü. Ve chvíli, kdy

je ve firmè realizovanÿ více neź jeden projekt, je také dü^ité stanovit prioritu jejich
implementace. Tyto otázky umoźni definovat charakteristiky projektu a presnè

stanovit kompetence manaźera.
□ - Urcování kompetencí projektového manaźera má zásadní dopad na vÿbèr a finální

ùspèch projektu. Nemèlo by se zapomínat na to, źe hlavním úkolem projektového
manaźera je dozor nad prací a kontrola dochvilnosti a rámce aktivit. Kompetence by

proto mèly souviset se schopnostmi organizovat práci pro tÿm a monitorovat

implementace úkolü, stejnè jako se znalostmi skutećného rámce projektu a formálních
procedur. Projektovÿ manaźer nemusí bÿt odborník na vśechny aktivity probíhající v
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rámci projektu - cílem vhodného vÿbèru projektového tÿmu je aplikace efektu synergie

rüznÿch kompetencí jednotlivÿch clenü tÿmu.
□ - Dükladná analÿza cíle projektu umoźm identifikovat aktivity, které je zapotrebí
vykonat, aby bylo moźné projekt úspèśnè implementovat. Je d^eźite nezapomínat,

źe cíl projektu by se nemèl míjet se skutećnou potrebou, jeź stála u zrodu projektu198,

nebot’ pràvè uspokojení této potreby predstavuje klícovy prvek ùspèchu implementace

tohoto projektu.
□ - Stanovení potenciálního dopadu projektu nebo vÿsledku jeho práce umoźm nejen

naplánovat projektovou práci postupnè, ale také vzít v potaz jakÿkoliv da^í vÿvoj této
práce a umoźm, aby byl vÿsledek projektu aplikován v jiném vÿznamu.

Z organizacního úhlu pohledu je v této fázi projektu d^eźite implementovat dva procesy,
které mají pnmÿ dopad na kvalitu provádènÿch úkolü, schopnost monitorovat jejich vÿkonnost,

na volbu optimální metody komunikace a vÿmènu informací mezi jednotlivÿmi zùcastnènÿmi
stranami. Je dobré mít na pamèti, źe vhodné zapojení adresátü projektu a zainteresovanÿch
stran jiź v zahajovací fázi zvyś[ nejen pravdèpodobnost vètśího zapojení v implementacních

aktivitách, ale také posílí pocit spolecné zodpovèdnosti za dosaźené vÿsledky. Schéma 3.5

ztvámuje efekt a vÿsledky základních procesü provedenÿch v pocátecní fázi projektu.

Vstupy--------------------------------------------------------1.
Shrnutí (seznam) rozsahu projektové
práce
2.
Oprávnení obchodu
3.
Smlouva
4.
Enviromentální faktoryprovedenÿch
operací
Polozky organizacních procesú--------------------------

Vstupy:
1.
2.
3.
operací
4.

Projektová fise
Vÿsledky plânovanÿch procesú
Enviromentální faktory provedenÿch

Polozky organizacních procesú

Schéma 3.5 Procesy implementace v pocátecnífáziprojektu
Zdroj: Vlastní úprava na základé: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 45-46.

198 Frame J. D., (2003). Managing Projects in Organizations: How to Make the Best Use of Time,
Techniques, and People, John Wiley & Sons, Hoboken - New Jersey, s. 92.
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Listina vyvoje projektu znamena vytvoreni dokumentu, jehoź cilem je schvaleni faze nebo

celeho projektu. Tento dokument obsahuje poćatećni poźadavky reagujici na ocekavani a

potreby zainteresovanych stran. Druhym duleźitym prvkem v teto fazi je proces identifikace
zainteresovanych stran (identifikace zainteresovanych stran), jejimź zakładem je identifikace

vśech na projektu zainteresovanych stran. Zainteresovane strany se mohou na projektu
podilet (napr. technologićti partneri pri implementaci projektu), stejne jako mohou byt prijemci

vysledku projektu (napr. uźivatele implementovanych IT reśeni). V teto fazi je take vhodne
zaznamenavat informace tykajici se oćekavanych benefitu tak, jak je vnima kaźda

zainteresovana strana, miry jejich zapojeni se do implementace projektove prace a jejich role

v projektu.

3.2.2. Planovani

Moźnost efektivniho projektoveho managementu zasadne zavisi na spolehlivem

planovani, ktere bezprostredne predchazi efektivni implementaci projektovych aktivit. Jedna
se o extremne duleźitou fazi projektoveho managementu, nebot’ uspech projektu a jeho finalni
vysledek na efektivite planovani zavisi.

Koncepcne je zapotrebi vzit v potaz nasledujici aktivity 199:

□ Tvorbu planu projektoveho managementu obsahujiciho jak smerny plan, tak
pridruźene planovane aktivity.

□ Sber poźadavku sestavajici z identifikovani a dokumentace potreb a poźadavku

zainteresovanych stran, ktere umoźni dosaźeni cile projektu.
□

Objasneni rozsahu tvori presny popis projektu a potencialniho vysledneho produktu.
V teto fazi by mely byt strategicke cile projektu prevedeny v operacni aktivity, nebot
srozumitelny preklad cilu v aktivity sniźuje riziko nejasnosti souvisejicich s pracovnim

rozsahem199
200.
□ Vytvoreni divize v pracovni strukture rozdelenim castecnych produktu a projektove
prace na menśi useky za ucelem vzniku jasne definovanych odpovednosti a

identifikovani vazeb a vzajemnych zavislosti mezi ruznymi prvky projektu.

199 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 48-55.
200 Sliwczynski B., Kolinski A., (2016). Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Nova Science
Publishers, New York, s. 20.
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□ Definovani aktivit formulovanim a dokumentaci ukolu nezbytnych pro implementaci

s cilem ziskat ćastećne produkty celeho projektu. Presun strategickych cilu projektu

na individualni uroveń umoźńuje minimalizovat riziko procesniho konfliktu a vzajemne

vylućovani vysledku individualnich opatreni.
□ Stanoveni sekvence aktivity zahrnujicich formulovani a dokumentaci vzajemnych
vztahu mezi jednotlivymi projektovymi aktivitami.

□ Predbeźnou kalkulaci zdroju aktivit vztahujicich se k typum a poćtu zamestnancu,

materialu, vybaveni a dalśich zdroju potrebnych k vykonani kaźde aktivity.
□ Odhad trvani aktivity zahrnujici odhad pribliźneho poćtu pracovnich period potrebnych

pro dokonćeni individualni aktivit vyuźivajicich planovane zdroje.
□ Vytvoreni planu stanovenim trvani naslednych aktivit, zdroju a ćasovych a procesnich
omezeni vedoucich k vytvoreni ćasoveho planu projektu.

□ Odhadnuti nakladu ustanovenim pribliźneho mnoźstvi finanćnich zdroju potrebnych k

uskutećneni veśkere naplanovane prace.
□ Stanoveni rozpoćtu shrnutim nakladu na vśechny aktivity nebo pracovni balićky, ktere

povede k definovani schvaleneho smerneho planu nakladu.
□ Planovani kvality stanovenim kvalitativnich poźadavku a standardu pro produkt,

tvorbu a dokumentaci vyhovujici temto standardum a poźadavkum.
□ Rozvijeni planu lidskych zdroju sestavajiciho z identifikovani a dokumentace

projektovych

roli/odpovednosti

a

poźadovanych

dovednosti

a

provazanosti

pracovnich mist a ustanoveni planu managementu zamestnancu.
□ Planovani komunikace identifikovanim informaćnich a

komunikaćnich

potreb

individualnich zainteresovanych stran a zpusobu, jakym je chteji naplńovat.
□ Planovani rizeni rizik k urćeni jak budou vykonavany aktivity rizeni rizik.
□ Identifikovani rizik souvisejicich s rozpoznanim hrozeb, jeź by mohly ovlivnit projekt a

dokumentace jejich charakteristik.
□ Provedeni kvalitativni analyzy rizik spoćivajici v implementaci procesu hierarchie rizik,
jeź budou rozpracovany v naslednych analyzach ći v aktivitach s nimi souvisejicich.

V zavislosti na pravdepodobnosti a efektu jejich vyskytu budou tato rizika dale

posuzovana a budou na sebe vzajemne odkazovat.
□ Provedeni kvantitativni analyzy rizik obsahujici kvantitativni analyzu identifikovanych

hrozeb, ktere ovlivńuji dosaźeni cilu projektu.
□ Planovani reakce na riziko predstavujici pripravu reśeni a aktivit, ktere zvetśuji

prileźitosti a redukuji rizika ohroźujici obecne cile projektu.
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□ Plánování porádku, tj. dokumentace nákupních rozhodnutí souvisejících s projektem

urcujících prístup k objednávkám a identifikování potenciálních prodejcu.
Vst upy:
1. Projektova fise
2. Vÿsledky planovanÿch procesu
3. Enviromentalni faktory provedenÿch operaci
4. Poloźky organizacnich procesu

Vytvoren í

plánu

projektového

managementu

Vstupy:
1. Projektovÿ list
2. Seznam zainteresovanÿch stran

Sber poźadavku

Vstupy:
1. Projektovÿ list
2. Dokumentace poźadavku
3. Poloźky organizacnich procesu

Objasnení rozsahu

Vstupy:
1. Stanoveni rozsahu projektu
2. Dokumentace poźadavku
3. Poloźky organizacnich procesu

delby

Vytvorení

pracovní struktury

Vstupy:
1. Smèrny plan rozsahu
2. Enviromentalni faktory provedenych operaci
3. Poloźky organizacnich procesu

Definice aktivit

Vstupy:
1. Seznam kroku
2. Atributy aktivit
3. Seznam milniku
4. Stanoveni rozsahu projektu
5. Poloźky organizacnich procesu

Urcení sekvence aktivit

Vstupy:
1. Seznam kroku
2. Atributy aktivit
3. Enviromentalni faktory provedenych operaci
4. Kalendare zdroju
5. Poloźky organizacnich procesu

Odhad zdroju aktivit

Vstupy:
1. Seznam kroku
2. Atributy aktivit
3. Poźadavky aktivity na zdroje
4. Kalendare zdroju
5. Stanoveni rozsahu projektu
6. Enviromentalni faktory provedenych operaci
7. Poloźky organizacnich procesu-------------------Vstupy:------- :------------------------------1. Seznam aktivit
2. Atributy aktivit
3. Sit'ove diagramy projektoveho planu
4. Poźadavky operaci na zdroje
5. Kalendare zdroju
6. Stanoveni rozsahu projektu
7. Odhad trvani aktivit
8. Enviromentalni faktory provedenych operaci
Vstupy:
1. Smèrnÿ plán rozsahu
2. Projektovÿ plán
3. Plán lidskÿch zdroju
4. Seznam rizik
5. Enviromentální faktory provedenÿch operaci
6. Poloźky organizacnich procesu

Vstupy:
1. Odhad nákladu na aktivity
2. Odhadovací základ
3. Smèrnÿ plán rozsahu
4. Plán projektu
5. Kalendáre zdroju
6. Smlouvy
7. Poloźky organizacnich procesu

Trvání odhadu aktivit

Vyvoj plánu

Odhad nákladu

Stanoveni rozpoctu

Schéma 3.6Procesy implementované ve fáziplánování projektovych úkolu, první
cást
Zdroj: Vlastni ùprava na zâkladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 48-52
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Vstupy:---------------------------------------------------1. Smérny plan rozsahu
2. Seznam zainteresovanych stran
3. Smérny plan nakladu na realizaci
4. Smérny plan casu
5. Seznam rizik
6. Enviromentalni faktory provedenych operaci
7 Polozky organizacnich procesu

Vstupy:
1. Operacni pozadavky na zdroje
2. Enviromentalni faktory provedenych operaci
3. Polozky organizacnich procesu

Vstupy:
1. Seznam zainteresowanych stran
2. Strategie managementu vztahu zainteresowanych
stran
3. Enviromentalni faktory provedenych operaci
4. Polozky organizacnich procesu

Vstupy:
1. Stanoveni rozsahu projektu
2. Plan rizeni nakladu
3. Plan rizeni casu
4. Plan rizeni komunikace
5. Enviromentalni faktory provedenych operaci
6. Polozky organizacnich procesu
Vstupy:----------------------------------1. Plan rizeni rizik
2. Odhad nakladu aktivity
3. Odhad trvani aktivity
4. Smérny plan rozsahu
5. Seznam zainteresovanych stran
6. Plan rizeni nakladu

Vstupy:
1. Seznam rizik
2. Plan rizeni rizik
3. Stanoveni rozsahu projektu
4. Polozky organizacnich procesu

Vstupy:
1. Seznam rizik
2. Plan rizeni rizik
3. Plan rizeni nakladu
4. Plan rizeni casu
5. Polozky organizacnich procesu

1. Seznam rizik
2. Plan rizeni rizik

Vstupy:
1. Smérny plan rozsahu
2. Pozadavky na dokumentaci
3. Dohody o spolu praci
4. Seznam rizik
5. Smluvni opatreni spojena s rizikem
6. Pozadavky na zdroje
7. Plan projektu
8. Vyvoj nakladu na aktivitu
9. Odhad nakladu na aktivitu
10. Enviromentalni faktory provedenych aktivit
11, Polozky organizacniho procesu________

Faze implementace projektu

Schéma 3.7Procesy implementované ve faziplanovaniprojektovÿch ükolù,
druha cast
Zdroj: Vlastni ùprava na zâkladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 52-55.
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Prispeni a oćekavane vysledky vyśe zminenych aktivity jsou zachyceny ve schematech

3.6 a 3.7. Zaleźitosti tykajici se analyzy nakładu, rozpoćtovani, kvalitativni analyzy a kontroly

procesu jsou popsany v nasledujicich kapitolach. V teto fazi je dobre zminit faktory ovlivnujici
efektivni planovani projektoveho rozvrhu prace. Jednim z nejzavaznejśich problemu
efektivniho rizeni projektu je vyrovnavani zdroju, ktere ma dopad na rizeni ćasu implementace
projektovych ukolu. Zpusob reśeni problemu vyrovnavani zdroju zavisi na schopnosti

identifikovat

strukturu

projektu

od

okamźiku

zahajeni

implementace

planovanych

individualnich projektovych aktivit. V takovych pripadech byva vyrovnavaci proces aplikovan
na zdroje omezujici implementaci projektu. Podstata limitujiciho zdroje (uzkeho hrdla) je

ztvarnena ve schematu 3.8.

Prvni faze procesu

Schema 3.8 Podstat limitujiciho zdroje (uzke hrdlo)
Zdroj: Vlastni tvorba

Hlavni rys, ktery charakterizuje limitovani zdroje je 100% vyuźiti jeho kapacity. Je duleźite
poznamenat, źe 100% vyuźiti zdroje predstavuje masivni hrozbu z pohledu implementace

celeho projektu. Vzhledem k tomu, źe je limitovani zdroje charakterizovano nejvyssim stupnem
vyuźiti a tim padem take nejvyssim rizikem predcasne dodavky, predstavuje zaroven i hlavni
faktor ovlivnujici zaverecny termin implementace celeho projektu. Proto kriticky zdroj

stanovuje miru implementace vysledku projektu a miru vyuźiti zbyvajicich zdroju. Vzhledem k
potrebe naleźiteho vyuźiti kritickeho zdroje by mel byt zajisten jeho nepretrźity provoz, nebot’
je to prave tento zdroj, ktery zabrani dohaneni neplanovanych preruseni prace nebo zpoźdeni.
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3.2.3. Implementace

Tato fáze sestává z implementace projektovÿch aktivit v souladu s dríve vypracovanÿm
plánem. Hlavní prvek této fáze predstavuje proces kontroly postupu plánu. Tu tvorí analÿza

specifikací individuálních projektovÿch úkolü, dostupnost zdrojü, úroveń odvedené práce a
predevśim analÿza moźnosti splnit závèrecnÿ termín. Kontrolní proces mívá casto podobu

mítinkü tÿmu

realizujícího

projekt.

Jejich

smyslem je analÿza stavu

implementace

individuálních úkolü. Pnliś casté porádání téchto mítinkü müźe snízit efektivnost a vÿkonnost
práce projektového tÿmu omezením casu stráveného prací na úkolech, mohou vśak vést také

ke zvyśem míry düvèry mezi zainteresovanÿmi stranami.
Pokud vezmeme v potaz specificnost procesu implementace projektu, je zapotrebí
vènovat pozornost následujícím aktivitám201:

□ - Smèrování a rízení implementace projektu vykonáváním práce obsaźené v plánu

tak, aby bylo dosaźeno cílü projektu.
□ - Provádèní kontroly kvality tak, aby bylo jisté, źe jsou aplikovány prís^né kvalitativní
standardy. Kontrolují se poźadavky na kvalitu a vÿsledky obdrïené v souvislosti s

kontrolou kvality.
□ - Sloźeni projektového tÿmu, které tvorí analÿza dostupnosti lidskÿch zdrojü a

sestavení vhodného tÿmu, jeź danÿ projekt zrealizuje.
□ - Utvárení projektového tÿmu zlepśováním kompetencí a vśeobecnych podmínek v

projektovém tÿmu za úcelem kvalitnejsí realizace projektu.
□ - Rízení projektového tÿmu nepretrëitÿm monitorováním vÿsledkü tÿmu, poskytováním

zpètné vazby a v pnpadè vzniku potízí ci chyb jejich reśem a rízení predstavenÿch
zmèn.

□ - Poskytování informací tak, aby bylo jisté, źe jsou vśechny na projektu

zainteresované strany informovány.
□ - Utvárení ocekávání zainteresovanÿch stran nepretrźitou komunikací a spoluprácí

tak, aby byly naplnèny jejich potreby.
□ - Vytvárení objednávek skládající se z vÿbèru prodejcü zboźí a sluźeb nezbytnÿch k

implementaci projektovÿch úkolü a uzavírání smluv s tèmito prodejci.

201 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 48-55.
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i
Planovaa faze projektu

|

_______________ I

Faze uzavreni projektu

|

_______________ I

Schéma 3.9 Procesy provadené ve fazi implementaceprojektovÿch ükolù
Zdroj: Vlastni ùprava na zâkladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 57-59
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Jedním z klícovych faktorü ovlivńujicich efektivitu projektovych úkolü je definice

informacního systému pro komunikaci s na projektu zainteresovanÿmi stranami. Informacní

systém tvorí sada procedur dlenÿch na prenos informací mezi zainteresovanÿmi stranami.
Nemusí se jednat o pocítacovy systém, bohatè stací, kdyź je se jedná o jasnè danÿ a pro

vśechny zùcastnèné strany srozumitelnÿ systém. K projektovÿm úkolüm velice casto patrí také

procedury k prijetí vÿsledkü urcité fáze nebo cásti projektu manaźerem nebo jinou entitou

odpovèdnou za verifikaci projektové práce (napr. technickÿm koordinátorem mezinárodního
projektu, jehoź cílem je verifikace a prijetí úkolü splnènÿch v souladu s technickou prípravou).

Informacní systém müźe tvorit prostá tabulka aktivit a jejich stavu, müźe bÿt zpracována
tabulkovÿm procesorem a zprístupnèná vśem zainteresovanÿm stranám na datovém cloudu,

müźe bÿt vytvorena na rozvrh specializovanÿmi internetovÿmi nebo IT nástroji, které pozdèji
umoźńup kontrolovat progres v projektové práci.

Velice casto se stává, źe se poslední zminèné aktivity ve fázi implementace projektu

stanou hrozbou jeho ùspèchu. Vzhledem k rüznorodosti rozsahu implementovanÿch projektü
(napr. projekt vÿstavby skladu, projekt zavedení IT systému), se velmi casto stává, źe v

projektovém tÿmu realizujícím individuální aktivity dojde k dramatickému nárüstu vyuzívání

dodatecnÿch zdrojü v podobè zboźí nakoupeného v rámci projektu (napr. mérící zarízení, IT
reśeni atd.) nebo sluźeb (napr. odborné poradenství, IT podpora atd.). Dobre organizované

nabídkové rízení a verifikacní proces pro uchazece proto predstavuje klícovy prvek
v efektivním zásobování projektu.

Aby bylo moźné predem vybrat nabídky a zájemce, je nutné sestavit sadu kritérií, které
umoźni realizaci tohoto procesu. K nejd^eź^jś^ kritériím predbèźného vÿbèru nabídek a

zájemcü patrí:

□ pocet nabídek predloźenych jedním zájemcem,
□ forma, v jaké má bÿt nabídka predloźena,
□ shodnost

nabídky

s obsahem specifikací soutèźe

(v prvotní selekci

budou

analyzována pouze základní data napr. související s predmètem kontraktu),
□ datum platby a vÿśe zálohy,
□ staźeni nabídky pred konecnÿm termínem pro podání nabídek (pokud je zapotrebí
zkontrolovat aktuální stav nabídky).

Procesu predbèźného vÿbèru nabídek a zájemcü bezprostrednè predchází definování

základních principü jejich hodnocení:
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□ nejvÿhodnèjsi nabídka by mêla bÿt vybrána na základé hodnotících kritérií nabídky

objasnènÿch ve smluvních dokumentech;
□ základními kritérii hodnocení jsou cena, funkcnost, technické parametry, aplikace

nejlépe dostupnÿch ekologickÿch technologii, provozní náklady, datum dokoncení

sluźby a objednávky;
□ je zapotrebi mit na pamèti, źe kritéria hodnocení nabídek nesmèji brát v potaz
charakteristiky dodavatele, obzvlàstè ne jeho ekonomickou, technickou nebo finanení
spolehlivost.

Podrobnÿ algoritmus pro predbèźnÿ vÿbèr nabídek a zájemcu zobrazuje schéma 3.10.
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Schéma 3.10 Schéma predbezného vyberu nabidek a zajemcù
Zdroj: Vlastni tvorba
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Schéma 3.11 Schéma analyzy potenciálních dodavatelù
Zdroj: Vlastní tvorba
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Implementace algoritmu ztvârnèného ve schématu 3.10 predstavuje nezbytnou podminku
pro vÿbèr ùcastnikü soutèie a volbu dodavatelu v nasledujicich fazich analÿzy. Schéma 3.11

predstavuje podrobnÿ algoritmus pro uskutecnèni analÿzy potencialnich dodavatelu.
Predtim, neź se prejde k procesu dodavatelovy kvalifikace, probèhne vÿbèr subjektu a

rozsahu kvalifikace. Zboźi a sluźby, pro které jsou dodavatelé kvalifikovani, je moźné rozdèlit
do skupin podle ABC klasifikace. ABC klasifikace umoźńuje vÿraznou redukci poctu
dodavatelu, kteri se kvalifikuji (pouze dodavatelé materialu ze skupin A a B se stanou subjekty

analÿzy, materialy ze skupiny C se obvykle nakupuji od nekvalifikovanÿch dodavatelu). Bèhem

kvalifikace dodavatelu by nemèla bÿt brana v potaz jen cena nabizené sluźby nebo produktu,
ale také technickÿ stav, pripadnè specifikace nabidky a kvality nabizené sluźby/produktu.

3.2.4. Monitorování a kontrola

Probíhající verifikace stupnè implementace individuálních projektovÿch úkolü se müźe
projevit jako klícovy faktor finálního ùspèchu projektu. Monitorování by se mèlo tÿkat jak
individuálních cástí projektu jako celku - obzv^śt’ v pnpadè velkÿch, mezinárodních nebo

mnohaletÿch projektü. Z tohoto düvodu by mèl monitorovací proces probíhat ve vśech fázích

projektu, od zahájení a plánování aktivit pres implementaci po kontrolu a zlepśování aktivit.
Kontrolní nástroje prijdou vhod - projektovému managementu umoźńují rychlé monitorování a

rozhodování.

Kontrolování predstavuje systém podporující management v dosaźeni stanovenÿch cílü

skrze procesy plánování, organizování, rízení, doh^ení, kontrolování a shromaźd’ování a
zpracovávání informací202. Zaclenèn tèchto funkcí do aktivit managementu tvorí d^eźity prvek

v projektovém managementu. Rízení aktivit vyuź^ kontrolu tak, jak zobrazuje schéma 3.12.

202 Sliwczynski, B., Kolinski, A., (2016). Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Nova Science
Publishers, New York, s. 1.
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Informace o dosazeni cilù

Schéma 3.12 Moznost vyuziti kontrolnich nastrojù v projektovém managementu
Zdroj: Vlastni ùprava na zakladè: Horvath, P., Gleich, R., Seiter, M., (2015). Controlling, Vahlen Verlag,
Munchen, s. 59
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Stoji za zminku, źe myślenka kontrolovani byva casto smeSovana a chybne spojovana
s jiź znamymi koncepty rizeni. Zakladni ideou kontrolovani je porovnani skutecne situace
s plany a cili spolecnosti a v pripade, źe se objevi od techto planu nejake odchylky, provedeni
nezbytnych oprav. Z tohoto duvodu byva kontrolovani casto ztotoźńovano s kontrolnim

procesem. Rozdil mezi rozsahem tradicni kontroly a kontrolnich aktivit ukazuje tabulka 3.13.

- Urćeni planovanych a dosaźenych hodnot
- Porovnani obou hodnot

i

Kontrola v
śirokem slova
smyslu

KONTROLOVANI

k Kontrola v
uzkem
slova
smyslu

- Urćeni mnoistvi ke kontrole

- Analyza prićin odchylky
- Navrhovana korekćniopatreni k dosaźeni ciie (zpetna vazba) nebo korekcni
opatreni (dopredna vazba)

1

Schema 3.13 Moznost vyuziti kontrolnich nastroju v projektovem managementu
Zdroj: Sliwczynski, B., Kolinski, A., (2016). Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Nova
Science Publishers, New York, s. 10

Kontrolovani jakoźto ukol je primym procesem odehravajicim se v ramci projektu tak, źe

se zamestnanci kontroluji navzajem. Rozdil mezi kontrolovanim a kontrolou nespociva jen

v rozsahu odpovednosti, ale take v case branem v uvahu. Je potreba mit na pameti, źe
kontrola se tyka udalosti, ktere jiź probehly. Kontrolovani naproti tomu odkazuje k vyvarovani

se problemum, jeź by se mohly objevit v budoucnosti. Srovnani kontroly a kontrolovani z

pohledu zavaźnosti ztvarńuje tabulka 3.5.

Tabulka 3.5. Zakladni rozdily mezi kontrolovanim a kontroloul

Kontrolovani

Kontrola

koordinace
o
c
2
=

"O

=

o
ra
c
o

odhaleni chyb

dohled

dedukce k naprave chyb

j
X. poradenstvi

navrhovani reśeni a napravnych
opatreni
spolehani na externi zkuśenosti

<o
o

oznameni kompenzace za śkodu

■|

navrźeni uvaleni pokut

ra
c

navrźeni
osobnich
a
organizacnich zmen
postoupeni
pripadu
kompetentnim
administrativnim
a
bezpecnostnim sloźkam

o

inspirace

■g
.2
O

O

respekt
koordinace

Zdroj: Vlastni tvorba
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Kontrolní proces není jen procesem kontroly, jedná se predevśim o prevenci moźnÿch

odchylek od plánu. Moźné a pravdèpodobné odchylky by mèly bÿt detekovány dríve, neź se

objeví.

Jedním z nejdüleźitèjśích prvkü probíhajícího dohledu na implementaci individuálních
projektovÿch aktivit je urcení kontrolních bodü, takzvanÿch milníkü, které umoźńujl identifikaci

nepravidelností a odchylek od plánu a moźnost zahájení opravnÿch krokü. Pri analyzování
jednotlivÿch aktivit zahrnutÿch v monitorování a kontrole projektü je zapotrebí brát v potaz

následující203:
□

monitorování a kontrolování projektové práce - monitorování a regulování procesu,
které jej smérují k dosaźeni cílü projektu;

□

provádèní integrované kontroly zmèny - kontrolování zmèn v poźadavdch, jejich
schvalování a realizace v rozpracovanÿch produktech;

□

verifikaci rozsahu - formální kompletaci ćástećnÿch produktü;

□

kontrolu rozsahu - monitorování vÿkonu, rozsahu vÿroby a rízení zmèny (základního

projektového plánu);
□

kontrolování harmonogramü - monitorování realizace projektu, aktualizace postupu a

rízení zmèn v základním harmonogramu;
□

kontrolování nákladü - kontrolování realizace projektu, aktualizaci postupu a rízení
zmèn v základním plánu;

□

provádèní kontroly kvality - hodnocení vÿkonu a doporućeni zmèn monitorováním a
zaznamenáním vÿsledkü implementace aktivity managementu kvality;

□

predloźeni zpráv o implementaci - sbèr a následnÿ prenos informací o stavu
implementace, hodnocení vÿvoje implementace a predpovèdi;

□

monitorování a kontrolu rizika - implementaci, sledování, monitorování, identifikování

a hodnocení vÿkonu rízení rizika ve vztahu k celému projektu a individuálním

aktivitám;
□

administrad objednávek - rízení don^ování prodejcüm, tj. objednávek, smluv a vśech
zmèn a oprav.

203 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 61-64.
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Vstupy:
1.
2.
3.
4.

Plán projektového managementu
Implementování zpráv
Enviromentální faktory
Polozky organizacních procesó

Vstupy:
1.
Plán projektového managementu
2.
Informace o dokoncení práce
3.
Pozadavek zmeny
4.
Enviromentální faktorovy provedenych
operací
Polozky organizacních procesó

Vstupy:
1.
2.
3.
4.

Plán projektového managementu
Dokumentace pozadavkó
Pozadavky sledovatelnosti matice
Oprava cástecnych produktó

Vstupy:
1.
2.
3.
4.
5.

Plán projektového managementu
Informace o dokoncení práce
Dokumentace pozadavkó
Pozadavky sledovatelnosti matice
Polozky organizacních procesó

Vstupy:
1.
Plan projektového managementu
2.
Harmonogram projektu
3.
Informace o dokoncené praci
Polozky organizacnich procesu

Vstupy:
1.
Plán projektového managementu
2.
Financování projektovych pozadavkó
3.
Informace o dokoncené práci
Polozky procesu

Plan projektového managementu
Metriky kvality
Kontrolni seznam kvality
Vysledky hodnoceni dokoncené prace
Schvalené pozadavky zmeny
Castecné produkty

1.
2.
3.
4.
5.
6.

■>

Monitorování a kontrolování
projektové práce

Vysledky:
1.
Pozadavky zmeny
2.
Aktualizace plánu projektového
managementu
3.
Aktualizace projektové dokumentace

Realizace integrované
kontroly zmen

Vysledky:
1.
Aktualizace stavu pozadovanych zmen
Aktualizace plánu projektového managementu

Verifikace rozsahu

Rozsah monitorování

Monitorovani
harmonogramu

Monitorování nákladú

Provádení kontroly kvality

Vstupy:
1.
Plán projektového managementu
2.
Informace o dokoncené práci
3.
Vysledky h odnocen í dokoncené práce
4.
Predpovéd' rozpoctu
Polozky organizacních procesó

Vstupy:
1.
2.
3.
4.

■>

Vysledky:
1.
2.
3.

Prijetí (obdrzení) cástecnych produktó
Pozadavky zmeny
Aktualizace projektové dokumentace

Vysledky:
1.
Hodnocení dokoncené práce
2.
Aktualizace aktivit organizacních
procesó
■>
3.
Pozadavky zmeny
4.
Aktualizace plánu projektového
managementu
Aktualizace projektové dokumentace-------------------Vysledky:
1.
Hodnocení dokoncené práce
2.
Aktualizace aktivit organizacních
procesó
♦
3.
Pozadavky zmeny
4.
Aktualizace plánu projektového
managementu
Aktualizace projektové dokumentace

Vysledky:
1.
Vysledky hodnocení dokoncené práce
2.
Predpovedi rozpoctu
3.
Aktualizace aktivit organizacních
■> procesó
4.
Pozadavky zmeny
5.
Aktualizace plánu projektového
managementu
projektové dokumentace
1.
Vysledky hodnocení kontroly kvality
2.
Zmeny potvrzené validací
3.
Validované cástecné produkty
4.
Aktualizace aktivit organizacních
■>
procesó
5.
Pozadavek zmeny
6.
Aktualizace plánu projektového
manage mentu-------------------------------------------------Aktualizace projektové dokumentace

Vysledky:
1.
■* 2.
procesó
3.

Implementacní z právy
Aktualizace aktivity organizacních

Pozadavek zmeny

Vysledky:
1.
Pozadavky zmeny
2.
Aktualizace plánu projektového
managementu
Aktualizace projektové dokumentace

Plán projektového managementu
Implementacní zprávy
Enviromentální faktory
Polozky organizacních procesó

Vysledky:
1.
Dokumentace zásobování
2.
Aktualizace aktivity organizacních
procesó
3.
Pozadavky zmeny
4.
Aktualizace plánu projektového
manage mentu

Vstupy:
1.
Dokumentace souteze
2.
Plán projektového managementu
3.
Smlouva
4.
Implementacní zprávy
5.
Schválené pozadavky zmeny
Informace o dokoncené práci

Schéma 3.14Procesy provádené ve fázi monitorováníprojektovych úkolü
Zdroj: Vlastni ùprava na zâkladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 61-64
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Proces zachyceny ve vyse uvedene tabulce neodkazuje k predchozi ani k nasledujici fazi
proto, źe monitorovani predstavuje nepretrzitou fazi, jeź se muźe tykat nejen vybranych casti

projektu, ale muźe se vztahovat take na cely projekt. Z tohoto duvodu by mel byt monitorovaci
proces provadeny trvale ve vsech fazich projektoveho managements

3.2.5. Ukoncování projektu

Tato fáze je formálním ukoncením práce na projektu. Netyká se dokoncení práce na
jednotlivych vysledcích projektu, ale implementace vsech formálné administrativních cinností.

Mezi tyto cinnosti patrí formální príprava závérecné zprávy, prezentace dopadü a vysledkü
práce, stejné jako zpráva a financní vykaz nákladü na implementaci jednotlivych úkonu. Velmi

casto závérecná zpráva rozhoduje o konecném schválení projektu, coź znamená, źe tato fáze

nemusí byt jen pouhou formalitou, ale rovnéź klícovym faktorem pri posuzování úspésnosti

projektu.
Základními cinnostmi provádénymi v této fázi jsou:
□

ukoncení projektu nebo fáze projektu prostrednictvím finalizace vsech cinností na
vsech úkolech projektu, cílem je formální dokoncení projektu nebo jeho fáze;

□

ukoncení zásobování, pricemź veskeré dodávky musí byt dokonceny pred finálním
dokoncením vsech dílcích prací na projektu.

Fáze implementace projektu

Schéma 3.15 Procesy odehravajici se ve fazi ukoncovaniprojektu
Zdroj: Vlastni zpracovani na zakladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), 2008, 4. vydani, Project Management Institute, Newtown, str. 61-64.
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Závérecné financní vyporádání projektu se velmi Casto provádí aź po termínu jeho

implementace. V praxi dochází k situacím, kdy zpoźdèní zpüsobená nesouvisejícími Ci

nahodilÿmi príCinami nutí projektovÿ tÿm vykonávat nèkteré Cinnosti na projektu aź do
posledního dne jeho

plánovaného dokonCení. Tato situace neumoźni

projektovému

manaźerovi pripravit formální dokumentaci k ukonCení projektu jiź v jeho prübèhu, protoźe

nejsou dokonCeny vśechny úkony a on nezná vśechny vÿsledky. V takovÿch prípadech jsou
ukonCovací práce odloźeny na dobu bezprostrednè po dokonCení práce na projektu.

Zkuśenosti z projektového managementu, zejména na mezinárodní úrovni, ukazují, źe
v takovÿch prípadech lze prodlouźit dobu financování projektovÿch prací, napr. o mèsfc Ci dva

po oficiálním termínu dokonCení projektu. Tak je zajiśtèno financování administrativních a

formálních Cinností souvisejících s ukonCením projektu. Hlavním smyslem dokumentace
ukonCení projektu není jen zaznamenat veśkerou práci a vÿsledky projektu, ale také vylouCit
moźnost vynakládání dalśfch prostredkü z projektovÿch nákladü.204 Pokud je vśak tato

dokumentace porízena aź po oficiálním datu ukonCení projektu, lze z rozpoCtu na projekt hradit

pouze takové práce, které souvisí s prípravou dokumentace na ukonCení projektu - v té dobè
uź není moźné financovat jiné projektové práce.

3.3. METODIKY A NÁSTROJE RÍZENÍ PROJEKTU

3.3.1. Vybrané metodiky rízení projektu

Metodiky rízení projektu mohou bÿt velmi Casto nejasné tèm, kdo nejsou

obeznámeni s dostupnÿmi metodikami urCenÿmi k rozvíjení a organizaci komplexních plánü
implementace projektu. Metodika rízení projektu je proto popisem pténovanÿch Cinností
provádènÿch za úCelem dosaźeni koneCného vÿsledku projektu. Pred zaCátkem jakÿchkoliv

projektovÿch Cinností je nezbytné definovat nástroje rízení projektu, sestavit tÿm a urCit zpüsob

provádèní projektovÿch Cinností. Charakter nèkterÿch projektü dokonce vyźaduje jistou
konkrétní metodiku implementace. Nèkdy je volba metody rízení projektu otázkou preferencí

projektového manaźera, jenź bude v koneCném düsledku odpovèdnÿ za dosaźené vÿsledky.
V této Cásti kapitoly si predstavíme v praxi nejCastèji pouźívané metodiky rízení projektu.

204 Lock D., (2018). The Essentials of Project Management. Routledge, New York, s. 258
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Metodologie PMI/PMOK, kterou vyvinul a zverejnil Project Management Institute
(PMI), je povaiována za prototyp vsech metod a metodologii v oboru. Tato metodologie
shromaźduje informace o osvédcenych postupech, terminologiích a zásadách, které jsou

vseobecné prijimanymi standardy v oboru rizeni projektu. Tato metodologie je ze své povahy

otevrená a casto dochází k jejímu zdokonalování, o cemź svédci dalsi a dalsi edice PMBOK.
Tuto metodologii muźeme vyuźit prakticky v jakémkoliv projektu s odlisnymi specifiky. Její

univerzálnost zvysuje sanci na porozuméni smyslu projektu a jeho dilcich cinnosti a napomáhá

jeho rízení. Tato metodologie rovnéź umoźńuje dohliźet na mezinárodní projekt a ridit jej,
protoźe certifikace PMI je mezi projektovymi manaźery standardem a plati po celém svété.

Vodopád je nejjednodussím a nejprímocarejsím postupem rízení projektu. Organizace
práce podle této metodiky vyźaduje dokoncení práce na jedné etapé nebo fázi projektu, neź

lze zahájit práce na následnych etapách. Podle této metodiky se urcí zacátek práce na dané

etapé projektu aź po úspésném dokoncení predcházející etapy.
Ve své základní, puvodní podobé se tato metodika skládá ze sesti etap:205
□

plánování a specifikace poźadavku

□

analyza poźadavku a studie proveditelnosti

□

stanoveni reseni

□

testováni

□

implementace a údraba vypracovaného reseni

Tato metodika také obsahuje pomérné znacné riziko pro implementaci projektu. Muźe se
stát, źe zadavatelé projektu presné nevédi, jaké maji poźadavky na projekt, neź obdrźi jeho
vysledky (napr. software). Poté, co obdrźi vysledky práce, poźadavky zméni, coź si vyźádá

úpravy, konverze a dalsi testováni a s nimi souvisejici dodatecné náklady.206 Mohou se také
vyskytnout problémy na strané tvurce projektu, pokud si napriklad analytici nebo vyvojári ve
fázi pripravy projektu neuvédomili potenciálni obtiźe. V takovém pripadé muźe byt lepsi zménit

harmonogram praci, neź se drźet puvodniho plánu, ktery nebere v potaz nové odhalená

omezeni, poźadavky ci problémy.207 V reakci na potenciálni problémy a rizika vyuźiti této
metodiky v praxi vznikly upravené modely, jako jsou Sashimi (vodopádová metodika
s prekryvajicimi se fázemi), Vodopád s podprojekty a Vodopád s redukci rizika.208
205 Royce, W. W. (1987). Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and
Techniques. In Proceedings of the 9th international conference on Software Engineering, IEEE Computer
Society Press, s. 334.
206 Parnas, D. L., Clements, P. C. (1986). A Rational Design Process: How and Why to Fake It. In IEEE
Transactions on Software Engineering, 2, s. 251-257.
207 McConnell, S., (2004). Code complete. Microsoft Press, Washington, s. 649-660.
208 McConnell, S., (1996). Rapid Development: Taming Wild Software Schedules. Microsoft Press,
Washington, s. 143-147.
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Metodika vodopádu je urcena k implementaci projektu v IT, vyrobé a vystavbé, kde jsou

struktury implementace komplikované a kde potreba provádéní zmén ex post vytvárí velmi

vysoké dodatecné náklady.

Stíhlá metodika rízení projektu se stejné jako klasická metodika rízení soustredí na
redukci plytvání a tím zvysování hodnoty. Z hlediska projektového managementu se tedy tato
metodika zaméruje na klícové procesy, které prübéiné ovlivñují hodnotu vysledného produktu.

V praxi zavádéjí tymy zjednodusené procesy a soustredí se na zpétnou vazbu od koncového

zákazníka, která zvysuje hodnotu vysledku projektu. Tento prístup ukazuje, źe stíhlá metodika
nové získala na vyznamu pri rychlé prototypizaci, zpétné vazbé od koncovych uźivatelu a

vcasném a urychleném dorucení vysledku projektu. Pri rízení projektu stíhlou metodikou lze
stavét na péti hlavních zásadách:

□

urcení hodnot koncového odbératele

□

stanovení toku hodnot

□

zajisténí nepreruseného proudu vysledku jednotlivych aktivit

□

moźnost sledování vsech kroku a projektovych úkolu

□

rízení a koordinace úkolu za úcelem odstranéní nepotrebnych aktivit

Pri pruÉné metodice rízení projektu se rozvíjí spolupráce na implementaci projektu

prostrednictvím samostatnych, samosprávnych tymu zodpovédnych za konkrétní úkoly. Práce
je prizpusobena plánování a vyvoji úkolu v prubéhu jejich implementace a orientuje se na

casnou implementaci úkolu. Tato metodika je otevrená zméné, pokud sméruje ke zlepsení

vysledku - to vede k durazu na rychlost a flexibilitu provádénych cinností.
Aplikace pn^né metodiky vychází z analyzy osvédcenych postupu, z nichź se vytvárejí

modely rízení. Ten, ktery nejlépe odpovídá specifikum daného projektu, je následné
adaptován. Tato metodika umoźńuje rozdélení kompetencí projektovych skupin. Úkolem
manaźera pn^ného projektu je potom koordinace práce jednotlivych projektovych skupin,

které mohou fungovat nezávisle na sobé.209 Tento prístup umoźńuje vykonávat úkoly

soubéźné a dává prostor pro castéjsí a rychlejsí zpétnou vazbu, coź muźe mít zásadní vliv na
úspésnost vysledného produktu, zvlást v prípadé projektu s jasné danym termínem

dokoncení.
Metodika Serum (skrumáźe ci mlynu) vychází z projektového managementu podle

p^né metodiky. Tvorí ji soustava krátkych projektovych úkolu, takzvanych „sprintu“, obvykle

209 Hoda, R., Murugesan, L. K. (2016). Multi-level Agile Project Management Challenges: A Self
Organizing Team Perspective. In Journal ofSystems and Software, 117, s. 245-257.
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organizovanych ve dvoutydenních cyklech s krátkymi kaźdodennimi poradami.210 Manaźerovi

projektu podle této metodiky se ríká „scrum master“. Serum se stejné jako p^ná metodika

pouź^ pri vyvoji softwaru, ale jeho príznivci uvádéjí, źe jej Ize vyuźit v jakémkoliv
prümyslovém odvétví a firmé, vcetné maloobchodní logistiky, plánování eventü ci jakémkoliv
jiném projektu, ktery vyźaduje flexibilitu.
Poslední metodikou rízení projektu, o niź se v této kapitole zmíníme, je metodika

PRINCE2, která se zaméruje na projekty v tzv. „docasném prostredí“. Je to certifikovaná
metodika, která pracuje se specifickou strukturou. PRINCE2 není organizovaná jako tradicní

metodiky typu vodopádu, protoźe není univerzálné pouźitelnym resením, ale rídí se sedmi
principy, témata a procesy, které naleznete v následující tabulce.

Tabulka 3.6 Zásady aplikace metodiky PRINCE2

N

o

Charakteristika

Pravidlo

1

Neustálé
zdúvodñování
projektu

2

Rízení
prostrednictvím
vÿjimek

3

UCení
zkuśenostf

4

Definování
rolí
a
odpovédností

5

Rízení
etapách

6

Zamérení
na
produkt/vÿsledk
y

7

Neustálé
zdúvodñování
projektu

ze

po

Projektovy zamer (Business Case) je nejduleżitejśim
dokumentem a je upravovan v każde etape projektu, aby se
zajistilo, że je projekt stale żivotaschopny. Diky tomu Ize projekt
v rane fazi zrusit.
Pravidelné schüze, jako napríklad kazdotÿdenni porady
tÿmu, jsou neefektivní a zbytné. Namísto toho vedoucí tÿmu
pridëluje clenûm tÿmu soubory pracovních úkolü, stanoví
napríklad casové a kvalitativní mantinely, a komunikace v tÿmu a
dohled je zapotrebí, jen pokud dojde k prekrocení techto
mantinelü.
Projektovÿ tÿm prejímá zkusenosti z podobnÿch projektû a
cerpá vhodné informace z vlastních zkuseností i ze zkuseností
drívejsích projektû, aby se vyhnul znovuobjevování jiz
osvëdëenÿch resení.
Role jsou rozdeleny mezi lidi, kterí mohou prijmout nebo
sdílet vícero rolí. Role v metodice PRINCE2 se delí do ctyr úrovní
(korporátní ci programovÿ management, zástupce dodavatele
projektu, projektovÿ manazer a tÿm).
Projekt je rízen a kontrolován po jednotlivÿch etapách. Pri
prechodech mezi fázemi se upravuje projektovÿ zámer,
vyhodnocují se rizika, doplñuje se celkovÿ i podrobnÿ plán prací
na následující etape ve svetle novÿch informací.
Kazdÿ soubor úkolü je definován jedním ci více produkty
s predem stanovenÿmi vlastnostmi, jako jsou zejména cas
dodání, náklady, rozsah a kvalita. Dokonce i rídící cinnosti, jako
plánování jednotlivÿch etap, jsou orientovány na vÿstup, tedy
napríklad dodání zprávy s plánem nové fáze. To umozñuje vsem
zùëastnënÿm jasne definovat, co je zapotrebí, a rozdelit si
odpovednost za realizaci a kontrolování.
Projektovÿ zámer (Business Case) je nejdülezitejsím
dokumentem a je upravován v kazdé etape projektu, aby se

210 Lei, H., Ganjeizadeh, F., Jayachandran, P. K. a Ozcan, P. (2017). A Statistical Analysis of the Effects of
Scrum and Kanban on Software Development Projects. In Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing, 43, s. 59-67.
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zajistilo, źe je projekt stále źivotaschopny. Díky tomu lze projekt
_________ |___________________ |_____ v rané fázi zrusit.______________________________________ |
Zdroj: Vlastní zpracování

Pri rízení projektu se pouZívají i ruzné dalsí metodiky. V této kapitole jsou uvedeny jen ty,
které se podle autorova názoru nejcastéji pouZívají v praxi. To neznamená, źe neexistují jiné

metody, které muze projektovy manazer pouzít. Tento obor se dál vyvíjí a neustále vznikají
nové metody.

3.3.2. Vybrane nastroje rizeni projektu

K rizeni projektu se v praxi vyuźiva mnoźstvi nastroju, ktere napomahaji s dohledem a
koordinaci projektu, pripadne v zajmu zajiśteni uspeśnosti konecneho produktu zavadeji

aktualni zmeny. Koordinace projektovych aktivit by se nemela tykat jen rozsahu ukolu, ale take
jejich

casove

posloupnosti

a

zdroju

urcenych

pro jejich

uskutecneni.

Proto jsou

nejrozśirenejśimi a nejefektivnejśimi nastroji rizeni projektu ty, ktere se soustredi na aktualni
analyzu trvani jednotlivych cinnosti. V teto casti si predstavime tri nejcasteji pouźivane

nastroje vyuźivane pri planovani, monitoringu, koordinaci a rozhodovani v ruznych etapach

rozpracovanosti projektu.
Ganttüv diagram je jednim z nejpouźivanejśich nastroju planovani a monitoringu
realizace predem naplanovanych ukolu a etap projektu. Ganttuv diagram je vlastne tabulka,

ktera graficky znazorńuje cinnosti v case. Na svisle ose jsou ukoly, ktere se maji splnit, na

vodorovne potom jejich casovy ramec, pricemź delka sloupce znazorńuje dobu trvani kaźde

cinnosti. Priklad Ganttova diagramu najdete v tabulce 3.16.

lip 2018

c.

Název úkolu

Zahájení

Dokoncení

Trvání (doba)

1

Úkol c. 1

2018-07-18

2018-07-18

1d

2

Úkol c. 2

19.07.2018

20.07.2018

2d

4d

3

Úkol c. 3

2018-07-18

23.07.2018

4

Kontrola úkolu

24.07.2018

2018-07-24

0d

5

Úkol c. 4

24.07.2018

27.07.2018

4d

6

Úkol c. 5

26.07.2018

30.07.2018

3d

7

Kontrola úkolu

31.07.2018

2018-07-31

0d

8

Úkol c. 6

23.07.2018

31.07.2018

7d

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

♦

Schéma 3.16 Príklad Ganttova diagramu
Zdroj: vlastní zpracování
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Ganttovy diagramy rovnèź obsahují data zahájení a ukoncení konkrétních úkolü a také

milníky, jimiź jsou velmi casto formální kontrolní body implementace projektovÿch úkolü co do
kvality, rozsahu a casového rámce.

Jedním z hlavních düvodü pro vypracování Ganttova diagramu je plánování projektovÿch

úkolü, které lze provést tremi základními postupy:
□ plánování projektové práce podle tzv. metody dopredného plánování (schéma 3.17)
□ plánování projektové práce podle tzv. metody zpètného plánování (schéma 3.18)
□ vytvorení harmonogramu projektovÿch prací za 'Ty^ź^ metod dopredného i zpètného
plánování
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Schéma 3.17Dopredny plánovací diagram
Zdroj: vlastní zpracování
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Schéma 3.18 Zpëtny plánovací diagram
Zdroj: vlastní zpracování
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Vytvárení Ganttovych doprednych i zpétnych diagramu má své vyhody i nevyhody. Hlavní

vyhodou dopredného plánování, tedy plánování od první moźnosti vyuźitf projektovych zdroju
ke splnéní konkrétního úkolu, je v podstaté jistota vcasného uskutecnéní projektu. Duraz na
casové hledisko vsak muźe vést k ledabylému plnéní úkolu, coź ovlivní kvalitu konecného

produktu. V prípadé vytvorení zpétného Ganttova diagramu jsou úkoly plánovány k
poslednímu moźnému datu, coź teoreticky také zarucuje vcasnou implementaci, ale takové

plánování nepocítá s rizikem dílcích zpoźdéní a v prípadé, źe k nim dojde, mohou zpusobit
zpoźdéní celého projektu. Pri tomto zpusobu plánování zustává také prostor ke konceptuální

analyze rozsahu práce v danych úkolech, ovsem pokud vezmeme v potaz tzv. „studentsky
syndrom“, je riziko neplnéní casového harmonogramu projektovych prací vysoké.
Metoda kritické cesty (CPM, z angl. Critical Path Method) je nástrojem, ktery umoźńuje
analyzovat veskeré cinnosti definované ve strukture rozdélení práce a projektovych úkolu,

dobu trvání téchto úkolu a vztahy mezi jednotlivymi úkoly. Na základé téchto analyz lze urcit

posloupnost úkolu, která je charakterizována co nejmensími casovymi prodlevami mezi nimi.

Stanovení kritické cesty zvysuje u projektového manaźera pochopení, źe zpoźdéní jakéhokoliv

úkolu na kritické cesté zpusobí problémy s nedodriením harmonogramu celého projektu a

ohrozí konecny vysledek.

Schéma 3.19 Príklad metody kritické cesty
Zdroj: vlastní zpracování
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CPM je efektivním nástrojem pro malé a strednè velké projekty. Cím je projekt vétsí, tím

je obtíźnèjśí dukladnè zanalyzovat vśechna data potrebná k vytvorení kritické cesty.

Nástrojem velmi podobnÿm CPM je rízení projektu zalozené na kritickém retèzci
(CCPM, z angl. Critical Chain Project Management). Prvními kroky v tomto retèzci jsou urcení
zdroju potrebnÿch v jednotlivÿch etapách a analÿza vztahu mezi vśemi etapami (zda se
cinnosti neprekiyvají v case). V pnpadè implementace nèkolika projektu za pomoci kritického

retèzce je také nezbytné analyzovat otázky vzájemné závislosti a vazeb pouźitÿch zdroju v

daném projektu (zdroje nelze pouźrt ve stejnou dobu k plnènf ruznÿch úkolu na ruznÿch
projektech).V následujícím kroku je zapotrebí vypracovat pracovní rozvrh zdroju, a to tak, aby

nedocházelo k multitaskingu, kterÿ zvyśuje riziko zpoźd’ování implementace úkolu, mnoźsM
chyb a ve vÿsledku ohroźuje efektivní dokoncení daného projektu. Následnè je vypracován

kritickÿ retèzec vśech projektu. Pro uskutecnèn projektu jsou dülezité zejména nejdelśf
sekvence cinností.
□

Urcení a definování základních parametru projektu casto pusobí velké potfźe, at uź

pri stanovení délky trvání jednotlivÿch úkolu, nebo z hlediska vyclenèni rozpoctovÿch
prostredku na jejich splnènL Efektivní vyuzití tohoto nástroje pri rízení projektu nejvíc

komplikují:211
□

- Studentskÿ syndrom, tedy odkládání zacátku prací na zadaném úkolu do poslední

moźné chvíle.
□

- Parkinsonuv zákon,

kterÿ pojednává o pracovním nasazení (zámèrném

zpomalování prací). V podstatè ríká, źe kaźdá cinnost na projektu „trvá“ prâvè tak

dlouho, jak je dopredu stanoveno, nikdy kratśf dobu.
□

- Multitasking, k nèmuź dochází, kdyź zamèstnanci musejí pracovat na nèkolika
projektech soucasnè. V takovém pnpadè se nesoustredí na jeden úkol, ale vykonávají
vśechny úkoly na ruznÿch projektech rozt^tènè a soubèźnè. To zpusobuje zpoźdèní
práce na vśech projektech.

Stojí za to zduraznit rozdíly mezi nástroji CPM a CCPM. CPM reśf nejistoty stejnÿm
zpusobem pro vśechny cinnosti, at jsou soucástí kritické cesty, nebo ne. CCPM sestává z

presouvání casovÿch rezerv mezi strategickÿmi prvky projektu. Casové odhady lze zkrátit
(jsou-li prehnanè velkorysé), ale na konec kaźdého projektu je pridána casová rezerva zvaná
projektová rezerva (schéma 3.20). To snízí délku kritické cesty. Je treba podotknout, źe

211 Goldratt, E. M. (2017). Critical Chain: A Business Novel. Routledge, New York, s. 136-138.
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rozhodnutí zkrátit celkovou casovou rezervu závisí na míre duvèry zainteresovanÿch stran v
celÿ proces.212

Ćasovy nárazník po każde cinnosti/
projektové etapè

CPM

CCPM
Ćasovy nárazník na konci vsech

projektovÿch cinností/etap

Schéma 3.20 Srovnaninastrojù CPM a CCPM
Zdroj: Vlastni zpracovam na zâkladè: Rand, G. K. (2000). Critical Chain: The Theory of Constraints
Applied to Project Management. In International Journal of Project Management, 18(3), s. 175.

CCPM se soustredí na zdroje, které budou pouźity k implementaci projektu, jako jsou
tymy, vybavení, kancelárské prostory atd. Jedná se o méné technicky zpusob rízení projektu,

ktery neklade takovy duraz na sled úkolu nebo casovy plán, jako spíse na vybalancování
zdroju a casovych plánu.

Nástroje rízení projektu uvedené v této kapitole jsou - stejné jako v prípadé metodik z
predeslé cásti - jen malou ukázkou téch nejcastéji pouźivanych. Tyto nástroje mají zlepsit
schopnost sledovat a kontrolovat provádéní prací na projektu, zejména pokud jde o cas

implementace a rozsah práce. Je vsak treba mít na paméti, źe IT podpora cím dál castéji

ovlivñuje moźnosti yy^źi^ vyse uvedenych nástroju v projektovém managementu. VyuźiU
moderních technologií pak nejen umoźni monitorovat postup prací, ale stará se také o efektivní
komunikaci celého projektového tymu.

212 Rand, G. K. (2000). Critical Chain: The Theory of Constraints Applied to Project Management. In
International Journal of Project Management, 18(3), s. 175.
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3.4. RÎZENÎ NÀKLADÙ PROJEKTU

3.4.1. Specificnost nakladû projektu

Rizeni nakladü projektu je nezbytné jak ke stanoveni nakladü podle smèmého planu na
konkrétni ukoly, tak k rozhodovani a vydavani prübèinÿch pokynü k realizaci ukolü v souladu

s planovanÿm rozpoctem. Rizeni nakladü projektu vychazi predevsim z odhadü vsech nakladü

na urovni jednotlivÿch ukolü. Po zpracovani odhadü prichazi na radu priprava projektového

rozpoctu, jehoź cilem je prubèiné sledovani vÿdajü souvisejicich s realizaci konkrétnich ukolü
v daném projektu. Je vsak treba mit na pamèti, źe urcité typy projektovÿch nakladü (napr. na
realizaci ukolu, na konzultantské poplatky, na porizeni softwaru a na cestovani) se snaze
urcuji a predvidaji neź jiné (napr. ucty za telefon, kancelarské prostory, kancelarské vybaveni,

administrative naklady, pojistèni), které se i pres podrobnou analÿzu v pripravné fazi mohou
pozdèji zmènit.
Rizeni nàkladù projektu (PCM) je metodou pouźivajici technologii k mèreni nakladü a

efektivity v prübèhu źivotniho cyklu projektü na urovni spolecnosti, ktera projekt realizuje. PCM
zahrnuje nèkolik specifickÿch funkci projektového managementu, mimo jiné ocenovani, rizeni

ukolü, sbèr realnÿch dat, planovani, uctovani a projektovani. Hlavnim ucelem PCM je realizace

projektu v mezich schvaleného rozpoctu.213 Skutecna historicka data jsou pouźivana k
presnému ocenovani a v nasledujici fazi rovnèź k planovani vsech etap projektu. V prübèhu

projektu potom vychazi rizeni ukolü z predem stanoveného ocenèni, které se srovnava s
realnÿmi daty ziskanÿmi ze zprav o plnèni ukolü. Smyslem rizeni nakladü projektu je od

zacatku do konce zjednoduseni struktury generovanÿch nakladü, jejich racionalizace a
minimalizace na zakladè zkusenosti z projektu.214
Rizeni nakladü projektu je jednou z deseti znalostnich oblasti vyjmenovanÿch v prirucce

PMBOK. Mezi zakladni procesy (tabulka 3.7) zahrnuté v rizeni nakladü projektu patri:215

□ - odhad nakladü, tj. stanoveni prib^nÿch nakladü na realizaci projektu v mènovÿch

jednotkach, napr. naklady na mzdy a zdroje. Tÿka se to také ocenèni a zvaźeni
rüznÿch nakladovÿch variant ve vztahu k zahajeni a dokonceni projektu.

213 Schwalbe, K. (2015). Information technology Project Management. Cengage Learning, John Wiley &
Sons, Boston, s. 263.
214 Rad, P. F. (2001). Project Estimating and Cost Management. Berrett-Koehler Publishers, s. 94.
215 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 165.
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□ - stanoveni rozpoctu, tedy souhrnu konkretnich nakładu, na jejichź zaklade jsou

schvaleny nakłady podle smerneho planu. V potaz jsou pri tom brany schvalene
rozpocty, nikoli rezervy.
□ - rizeni nakładu, tj. sledovani stavu realizace projektu ve vztahu k planovanemu

rozpoctu a provadeni pripadnych nezbytnych zmen. Je-li identifikovana zmena, je
treba urcit duvody odchylky od planovanych nakladu, tam, kde je zmena prospeśna, i

tam, kde ku prospechu neni.

Tabulka 3.7Rízenínákladú projektu
Etapy
rízení
nákladú
projektu

Vstupy

Nástroje a
techniky

1. smérny plán
rozsahu

1. odborné
posudky

2. komparativní
odhad

2. casovy plán
projektu

3. parametricky
odhad

3. plán lidskych
zdrojú

Odhad
nákladú

4. registr rizik

5. faktory prostredí
firmy ovlivñ ující
provádenou cinnost
6. polozky
organizacních procesú

Vysledky
1. odhady
nákladú na
jednotlivé
cinnosti
2.
stanovení
predpokládanych
nákladú na
projekt
3.
aktualizace
projektové
dokumentace

4. vzestupná
metoda odhadu (zdola
nahoru)
5. tríbodovy odhad

6. analyza rezerv

7. náklady kvality
8. odhad
softwarové podpory
projektového
managementu
9. analyza
nabídek dodavatelú
1. agregace
nákladú

1. odhady nákladú
na cinnosti

Vytvárení
rozpoctu

2. stanovení
predpokládanych
nákladú na projekt

2. analyza rezerv

3. základní plán
rozsahu

3. odborné
posudky
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1. základní
plán plnení
rozpoctu
2.
pozadavky na
financování
projektu
3.
aktualizace
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projektové
dokumentace

4. harmonogram
projektu
5. deníky zdrojü

4. archiv závislostí

5. stanovení
finanćmch mezí

6. smlouvy

7. poloźky
organizaćmch procesü
1. plán rízení
projektu

1. analÿza
dosaźené hodnoty

2. poźadavky na
financování projektu

3. informace o
plnéní práce
Kontrola
nákladú

4. poloźky
organizaćmho procesu

2. kvalifikované
predikce budoucího
vÿvoje

3. index cerpání
nákladü pro dokonćem

4.
vÿkonnosti

hodnocení

5.
analÿzy
odchylek

6. software
projektového
managementu

1. mérení
vÿsledkü
dokonćené práce
2.
predvídání
nákladü
3.
aktualizace
poloźek
organizaćmho
procesu
4.
poźadavky na
zmèny
5.
aktualizace
projektového
plánu
6.
aktualizace
projektové
dokumentace

Zdroj: Vlastní zpracování na základé: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 167

Rízení nákladü není nic jednoduchého. Muźe se stát nejobtíźnèjśím úkolem celé realizace

projektu. Chtèjf-li projektoví manaźeri vytvorit rozpoćet projektu, nesmí pouśtèt ze zretele
základní zásady rízení nákladü. Dülezitÿmi soucástmi rízení nákladü projektu jsou analÿza

zisku a ztráty, kalkulace nákladü źivotmho cyklu projektu a analÿza cash flow. K rízení nákladü
je treba definovat pravidla, postupy a dokumentaci, které se pouzijí pri plánování, realizaci a

kontrole nákladü. Hlavním vÿsledkem tohoto procesu je plán rízení nákladü. Velmi dülezitou

soucástí rízení nákladü projektu je cenovÿ odhad. V rámci kontroly nákladü se sleduje
rentabilita, vyhodnocují se zmèny a o zmènách se informují zainteresované strany. Pri rízení

nákladü projektu najde uplatnèni mnoho základních úcetních a financních zásad. Rízení
pridané hodnoty je d^eźitou metodou mèreni realizace projektu. Rízení pridané hodnoty
propojuje informace o rozsahu, nákladech a harmonogramu prací.
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3.4.2. Rozpoctovani nakladû

□

Rozpocet je kvantitativni financni plan na nadchazejici financnich obdobi.216
Rozpocet projektu je plan realizace daného projektu v daném planovacim obdobi s

ohledem na finance, materiały ci zdroje. Vytvari se na zakladè planu cinnosti a jejich
modelovÿch nakladu (norem), plânovanÿch prijmu a také plânovanÿch investie a

dalsich vÿdaju.217
□

Rozpoctovani je definici pravidel a postupu k tvorbè a realizaci rozpoctu daného

projektu. Rozpoctovani se sklada ze tri propojenÿch fazi:
□

- tvorba rozpoctu

□

- realizace rozpoctu

□

- kontrola rozpoctu

□

Podrobné postupy

rozpoctovani znazornuje nasledujici schéma.

216 O'Sullivan, A., Sheffrin, S. M. (2003). Economics: Principles in Action. Pearson Prentice Hall, New
Jersey, s. 502.
217 Sliwczynski, B., Kolinski, A. (2016). Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Nova Science
Publishers, New York, s. 55.
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Predpoklady a informace k
sestavení rozpoctu

Schéma 3.21 Rozpoctovy proces
Zdroj: vlastní zpracování
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Rozpoćtování je komplexní proces, coz dokládají rüzné rozpoëtové metody. V následující

tabulce uvádíme ty nejbèznèjśích rozpoëtové metody pouzívané v praxi.

Tabulka 3.8 Typy rozpoctu
Delící
kritéria

Podle
metody
sestavování
rozpoctu
Podle
casu

Podle
prijímání
zmen

Rozpoctová
metoda
Top-down
(shora dolü
sestavenÿ) rozpoćet
Bottom-up
(zdola nahoru
sestavenÿ) rozpoćet

Krâtkodobÿ
rozpoćet
Dlouhodobÿ
rozpoćet

Pevnè danÿ
rozpoćet

Flexibilní
rozpoćet
Inkrementální
rozpoćet

Podle
zpúsobu
sestavování
rozpoctu

Rozpoćet s
nulovÿm základem

Characteristika
Rozpoëtové predpoklady jsou urćeny na úrovni
vedení a poté predány na ^oveń provozních manazerü k
sepsání podrobnÿch plánü.
vzniká na úrovni provozních manazerü, poté jsou
detailní plány predány vedení. Tento prístup vyzaduje
velké zkuśenosti a znalosti logistickÿch nákladü a jejich
norem.
se vytvárí pro aktuální ćinnosti.

se nejcastéji vytvárí na více nez rok dopredu pro
úcely dosazení konkrétního cíle na strategické úrovni
(napr. realizaci projektu).
se vytvárí pro jednu plánovanou ^oveń logistické
ćinnosti (napr. objem prodeje a velikost dodávek) a tento
objem nelze v rozpoetovém období zmènit.
se vytvárí pro rüzné logistické byznys plány
(varianty podle objemu objednávek a prodejü) a dává
moznost brát v potaz zmèny v rozpoetovém období ve
vztahu k rozpoëtovanÿm objemüm.
Sestavenÿ rozpoćet vychází z upraveného rozpoćtu
na predchozí období, do nèhoz jsou zakalkulovány
odekávané zmèny v pracovních a trzních podmínkách a
okolnostech.
Vśechna data pripravovaného rozpoćtu se netÿkají
jeho aktuální realizace a jsou shromazdována od zaéátku
(nulového
základu).
Tento
postup
eliminuje
neodüvodnèné a opakující se polozky v rozpoćtu a
kontroluje znalost norem a jejich aktualizaci v menících se
podmínkách.

Zdroj: Vlastní zpracování na základé: Sliwczynski, B., Kolinski, A. (2016). Controlling Supply Chains:
Theory and Practice. Nova Science Publishers, New York, s. 55

Mnoho problému, jimź celí projektoví manaźeri, primo pramení z pouźitf rozpoctovÿch a
manaierskÿch technik, které nejsou vhodné po dané projektové cinnosti. Ve strojírenství a
stavebnictví se projektovÿ management ùspèsnè pouź^ uź desítky let, ale svèt obchodu jeho
procesy prijal aź nedávno a obcas je plnè nechápe. Toto nepochopení muźe dokonce zvÿsit

projektové náklady a snfźit kvalitu vÿsledného produktu. Klícem k efektivnímu rízení projektu

je rozpoctování. Formální rozpoctování projektu se lisí od tradicního funkcního rozpoctování,

jako je napríklad metoda PERT, a sice ve ctyrech hlavních ohledech: v opakovatelnosti, bázi,
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rizicích a typu rozpoćtu. Svètu obchodu by prospèlo, kdyby porozumèl rozdílum mezi tèmito
rozpoćtovÿmi procesy.218

3.5. RÍZENÍ KVALITY PROJEKTU

3.5.1. Charakteristiky kvality projektu

Kvalitu lze definovat jako míru, do mź urcitá sada pii'slusnÿch charakteristik vèci splńuje

urôité poźadavky.219 Tyto poźadavky obvykle vyptyvají z potreb vytvárenÿch byznysovÿm
prostredím. Aby se potkaly potreby zákazníka a byznysu, je zapotrebí vèdomé kontroly. Rízení

kvality zajiśfuje compliance organizace, produktu, sluźby nebo procesu. Skládá se ze ćtyr
hlavních ćástí: plánování kvality, zajiśtèní kvality, kontrola kvality a z^ování kvality.220 Rízení

kvality se nesoustredí jen na kvalitu zboźí a sluźeb, ale také na to, jak této kvality dosáhnout.
Proto se v zájmu reprodukovatelnosti kvality v rízení kvality pouź^ zajiśtèní a kontrola kvality

procesu a sluźeb. Rízení kvality v projektu se tÿka procesu a ćinnosli, které prispívají k
realizaci projektu stanovením principu, cílu a odpovèdnostf soustredènÿch na kvalitu, a

napomáhají naplnèni potreb organizace realizující projekt. Organizace realizující projekt

uplatńuje systém rízení kvality prostrednictvím principu, postupu a procesu plánování kvality,
zajiśtèní kvality a kontroly kvality, doplnèné v pnpadè potreby o ćinnosti vedoucí ke z^ování

kvality.221
Mezinárodní standard rízení kvality (ISO 9001:2015) nabízí mnoźsM principu rízení, které
lze pouźrt ke zlepśeni vÿsledku projektu.

218 Scotto, M. (1994). Project Budgeting: The Key to Bringing Business Projects in On-Time and OnBudget. In Project Management Journal, 25(1), s. 35-42.
219 International Organization for Standardization (2005). ISO 9000, Quality Management System Fundamentals and Vocabulary, ISO Press, Geneva.
220 Rose, K. (2005). Project Quality Management: Why, What and How. J. Ross Publishing, Fort
Lauderdale, Florida, s. 41.
221 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4. vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 198.
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Tabulka 3.9 Základníprincipy rízeníkvality

Obecny
proncip
Orientace na
zákazníka

Vedení

Zapojení
pracovníkú

Procesní
prístup

Zlepsování

Charakteristika
Hlavním
cílem
rízení
kvality je plnënî pozadavkû
zákazníkú a snaha dostát jejich
oćekáváním.

Vedoucí pracovníci na
vsech rídících úrovních urcují
jednotny smér vyvoje a vytvárejí
vhodné podmínky, v nichz
mohou
zaméstnanci
plnit
kvalitativní cíle organizace.
Kompetentni, kvalifikovaní
a motivovaní zaméstnanci na
vsech úrovních organizace jsou
nezbytní pro zvysení schopnosti
organizace vytvorit a dorucit
zákazníkovi
pozadovanou
hodnotu.
Srozumitelnych
a
predvídatelnych vysledkú Ize
úcinnéji
dosáhnout,
jsou-li
cinnosti chápány a rízeny jako
vzájemné propojené procesy,
které tvorí koherentní systém.
Úspésné
organizace
neustále usilují o zlepsování.

Rozhodování
na základé faktú

Rozhodnutí zalozená na
analÿze a vyhodnocování dat a
informací prinesou s vySSí
pravdëpodobnostf
kÿzené
vÿsledky.

Vztahovy
management

Chce-li
spolećnost
dosáhnout
udrzitelného
ùspëchu, musí kultivovat vztahy
se zainteresovanÿmi stranami.

Odúvodnéní
Soustavného úspéchu je dosazeno,
pokud spolećnost získá zákazníky a udrzí
si jejich dúvéru. Vsechny stránky
interakce
se
zákazníkem
nabízí
prfleźitost vytvorit pro zákazníka vetsí
hodnotu. Porozumení soućasnym a
budoucím potrebám zákazníkú a dalsích
zainteresovanych stran
prispívá k
pokraćujicimu úspechu organizace.
Urcením jednotnych cílú vedení i
zamestnancú
umozñuje
organizaci
upravovat strategie, pravidla, procesy a
zdroje v zájmu splnení stanovenych cílú.

V zájmu ú&nného rízení je dúlezité
zapojit vsechny zamestnance na vsech
úrovních
a
respektovat je
jako
jednotlivce.
Uznání,
posilování
a
zvysování kompetencí zlepsuje zájem
zamestnancú na dosazení kvalitativních
cílú organizace.
Systém rízení kvality se skládá ze
propojenych
procesú.
vzájemne
Porozumení tomu, jak systém dosahuje
vysledkú, umozñuje optimalizaci systému
a jeho fungování.

Zlepsování je nutné k tomu, aby si
organizace udrzela soućasnou úroveñ
vykonnosti, reagovala na zmeny vnitrních
i vnejsích podmínek a vytvárela nové
prílezitosti.
Rozhodování múze byt komplexním
procesem a vzdy obsahuje jistou dávku
nejistoty. Casto se jedná o mnoho typú a
zdrojú vstupních dat a jejich odlisné
interpretace, které mohou byt subjektivní.
Je
dúlezité
porozumet
kauzálním
vztahúm a potenciálním nezádoucím
následkúm. Analyza faktúm, dúkazú a dat
vede k vyssí objektivite a dúvere v
rozhodovací proces.
Zainteresované strany ovlivñují
vykonnost organizace. Udrzitelny úspech
je pravdepodobnejsí, pokud organizace
kultivuje
vztahy
se
vsemi
zainteresovanymi stranami a optimalizuje
tak jejich dopad na vysledky. Obzvláste
dúlezité je kultivovat vztahy s dodavateli
a partnerskymi spolećnostmi.

Zdroj: Vlastni zpracovani na zaklade: Quality Management Principles, (2015). ISO Quality, International
Organization for Standardization, Zeneva.
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Tabulka 3.10 Rízeníkvality v projektu

Fáze
kontroly
kvality
projektu

1. smëmÿ plán
rozsahu
2. soupis
zainteresovanÿch stran
3. smernÿ plán
nákladü na realizaci
4. casovÿ plán

5. soupis rizik

Plánová
ní kvality
6. faktory
prostredí ovlivñující
provádené operace
7. polozky
organizacních procesû

1. plán rízení
projektu

Zajisténí
kvality

Nástroje
techniky

Vstupy

2. metrika kvality

3. informace o
provedené práci
4. vÿsledky
kontrolních merení
kvality
1. plán rízení
projektu

1.
pravdepodobnost
ní analÿza
2. náklady
kvality
3. kontrolní
seznamy
4.
komparativní
vyhodnocování
5. návrh
experimentó

1. plán rízení
kvality

2. metrika kvality
3. kontrolní
seznamy kvality
4. plán
optimalizace procesû
5. aktualizace
projektové
dokumentace

6. statistickÿ
odber vzorkû
7. bloková
schémata
8. originální
metodiky rízení
kvality
9. dalsí
nástroje plánování
kvality
1. nástroje a
techniky
plánování kvality
urcené k
provádení
kontroly kvality
2.
audity
kvality
3.
analÿza
procesu

1. kauzální
diagramy
2. kontrolní
seznamy
3. bloková
schémata

2. metrika kvality

Kontrola
kvality

Vÿsledky

3. kontrolní
seznamy kvality

4. vÿsledky
merení
kompletovacích prací
5. souhlas se
zádostí o provedení
zmeny

4. sloupcovÿ
diagram

5. Paretûv
diagram
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1. aktualizace
polozek organizacních
procesû

2.
zmena
pozadavkû
3. aktualizace
plánu rízení projektu
4.
aktualizace
projektové
dokumentace
1. vÿsledky
kontrolních merení
kvality
2. formální
schválení zmen
3. formální
schválení dílcích
produktû
4. aktualizace
polozek organizacních
procesû
5. zádosti o
provedení zmen
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6. dilci produkty

6. karta
realizace
7.
smërovÿ
diagram
(korelace)
8. sbér
statistickÿch
vzorkû
9.
inspekce

7. poloźky
procesu

6. aktualizace
planu fizeni projektu
7.
aktualizace
projektové
dokumentace

10. revize
schvalenÿch
źadosti o zmény

Zdroj: Vlastni zpracovani na zakladè: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
GUIDE), (2008). 4. vyd., Project Management Institute, Newtown, s. 191

Rizeni projektu by se tedy z kvantitativniho pohledu (tab. 3.10) mélo skladat z

nasledujicich casti:222
□

- planovani kvality, sestavajici z definovani poiadavkû a kvalitativnich standardû,
které budou vyźadovany v projektu a u finalniho produktu (vÿsledku), a také z

dokumentace souladu (compliance) s danÿmi poźadavky a standardy
□

- zajist’ovani kvality takovÿm zpûsobem, aby méla organizace jistotu, źe pouźiva
spravné operacni standardy a definice, zkouma kvalitativni poźadavky a vÿsledky

méfeni, které ziskava pfi kontrole kvality
□

- provadéni kontroly kvality neustalÿm sledovanim a zaznamenavanim vÿsledkû

cinnosti, které souvisi s fizenim kvality. To se déla kvûli vyhodnoceni proveditelnosti,
ale také pokud je zapotfebi zménit poźadavky. Ziskané vÿsledky vypovidaji o dilcich
produktech a fizeni projektu.

3.5.2. Aplikace trvaleho zlepsovani v ffzeni projektu

Efektivni rizeni projektu nevyźaduje jen duraz na kvalitu (pri pouźitych procesech i ve
vysledcich), ale take soustavne sledovani procesu a projektovych ukolu a navic zlepśovani
kvality. Mnoźstvi a ruznorodost metod, technik a nastroju zlepśovani kvality zavisi na

specificnosti realizovanych

projektu.

Pouźivaji se

metody a techniky k dohledu a

222 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE), (2008). 4.vyd., Project
Management Institute, Newtown, s. 189

176

Tvorba dodavatelského retezce a logistiky

diagnostikovani procesu, ale také k rizeni a navrhum realizovanÿch zmèn a investie. V
odborné literature lze najit radu klasifikaci a dèleni metod a technik zlepsovani kvality.223

Jednim ze zakladnich procesu trvalého zlepsovani je tzv. Deminguv cyklus, kterÿ se
sklada ze ctyr casti (schéma 3.22).224
□ - Planovani zahrnuje stanoveni cilu a procesu nezbytnÿch k premènè vstupnich zdroju

v ocekavanÿ vÿsledek.

Urcenim zakladnich ocekavani, uplnosti a presnosti

planovanÿch procesu lze dosahnout cilového zlepseni vÿsledku. V této fazi je moiné
formulovat navrh zmèn a vylepseni analyzovaného projektového procesu.

□ - Realizace se sklada z implementace planu, realizace procesu nebo testu, které se

pouiiji pro dalsi analÿzu a vyhodnoceni ziskanÿch vÿsledku. Také v této fazi se budou
sbirat data, jei se vyuiiji v pozdèjsich etapach procesu zlepsovani.
□ - Ovèreni znamena zjistèni skutecnÿch (zmèrenÿch a sebranÿch v predeslÿch fazich)

vÿsledku a jejich porovnani s ocekavanimi (planovanÿmi cily) za ùcelem zjistèni

odlisnosti a odchylek. Posouzeni miry, do nii byly splnèny planované cile, je nezbytné
pro nasledujici etapu zlepsovaciho procesu.
□ - Provadènim se rozumi realizace zlepseni za ùcelem minimalizace odlisnosti mezi

skutecnÿm a planovanÿm vÿsledkem.

223 Jung, J. Y., a Wang, Y. J. (2006). Relationship Between Total Quality Management (TQM) and
Continuous Improvement of International Project Management (CIIPM). In Technovation, 26(5-6), s. 716
722; Savolainen, J., Kahkonen, K., Niemi, O., Poutanen, J., Teñera, A. M. B. R., a Luís Carneiro, P. (2014).
A Lean Six Sigma (LSS) Project Management Improvement Model. In Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 119, s. 912-920; Varis, E., (2015). Stirring the Construction Project Management with Co
Creation and Continuous Improvement. In Procedía Economics and Finance, 21, 64-71; Mlkva, M.,
Prajová, V., Yakimovich, B., Korshunov, A., a Tyurin, I. (2016). Standardization - One of the Tools of
Continuous Improvement. In Procedia Engineering, 149, s. 329-332; Wu, C., Li, N., Fang, D. (2017).
Leadership Improvement and its Impact on Workplace Safety in Construction Projects: A Conceptual
Model and Action Research. In International Journal of Project Management, 35(8), s. 1495-1511.
224 Deming, W. E. (2000). The New Economics: For Industry, Government, Education. Massechusetts
Institute o Technology Press, Cambridge, Massechusetts, s. 130-133.
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Environmentâlni
management firent
Podnikovà kultura a
organizace
Integrace manazerskÿcl
systémû
Reseni non-compliance
Rizeni celkové kvality
Nàpravné akce
Certifikace ISO 9001

Koncepce a kvalitativni elle
Odpovëdnost a bezpecnost
produktu
Kontrola pfipravy
Kvalita zlepśeni

Act

Kontrolni karty
Inspekce
Kontrola a mefeni
Audity a posuzovani kvality
Nakłady kvality
Nakłady bezpećnosti
Porovnavani s konkurenci
Aplikace statistickych metod

Plan

Check

Zasobovani
Dorućovani „just in time"
Zpusobilost procesu
Spolehlivost produktu
Służba
Dokumentace a informaćni
tok
Kontrola zmen
Standardizace

Schéma 3.22 Demingùv cyklus
Zdroj: Vlastni zpracovani

Proces trvalého zlepsovani kvality podle Demingova cyklu umoźńuje vylepsovani, i kdyź
realizace prvniho cyklu nevyźaduje ùpravy. Jednim z cilu pouźivani Demingova cyklu je

moźnost pilovat plany a vÿsledky, které maji primÿ dopad na dalsi iteraci cyklu.225 Proces

trvalého zlepsovani kvality za^enÿ na Demingovè cyklu znazorńuje schéma 3.23.

225 Sokovic, M., Pavletic, D., a Kern Pipan, K. (2010). Quality Improvement Methodologies - PDCA Cycle,
RADAR Matrix, DMAIC and DFSS. In Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, 43(1), s. 478.
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Schéma 3.23 Proces trvalého zlepsovanikvality Demingovym cyklem
Zdroj: Vlastni zpracovani na zâkladè: Sokovic, M., Pavletic, D., a Kern Pipan, K. (2010). Quality
Improvement Methodologies - PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS. In Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43(1), s. 478.

V kaidé fazi Demingova cyklu je moiné uplatnit odlisné metody a nastroje zlepsovani
kvality. Tabulka 3.11 ukazuje vybrané metody a nastroje rizeni kvality podle jednotlivÿch fazi

Demingova cyklu.

Tabulka 3.11 Klasifikace metod a nastroju zlepsovani kvality v Demingove cyklu
vs. rizeniprojektu
Faze
Demingova
cyklu

Plânovâni

Realizace

Prostredky rizeni kvality

Metody

Nastroje

FMEA

Analyza 5x proc

QFD

Isikawüv diagram

SPC

Pareto-Lorenzüv diagram

DOE

Vyvojovy diagram

Raport 8D

Brainstorming

FMEA

Six Sigma

QFD

Analyza 5x proc
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Etapa kontroly kvality v
râmci projektu

Plânovâni kvality

Zajisteni kvality
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SPC

Isikawüv diagram

DOE

Pareto-Lorenzüv diagram

Raport 8D

Vyvojovy diagram

5S

Shewartüv regulacni diagram
Sloupcovy diagram

Overovani

FMEA

Six Sigma

QFD

Analyza 5x proc

SPC

Isikawüv diagram

Raport 8D

Pareto-Lorenzüv diagram

Vyvojovy diagram
Shewartüv regulacni diagram

Kontrola kvality a
zlepsovani

Sloupcovy diagram
Provadeni

FMEA

Analyza 5x proc

DOE

Vyvojovy diagram

Zdroj: Vlastni zpracovani

Proces trvaleho zlepsovani kvality v rizeni projektu Ize proto uplatnit na vsechny procesy
a faze projektu. Vzhledem k tomu, źe existuje mnoho prostredku zlepsovani kvality,
vyjmenujeme si v praxi pri rizeni projektu nejcasteji pouźivane metody a nastroje kvalitativniho
managementu.

Z pohledu nejcasteji pouźivane faze rizeni kvality v projektu, tj. kontroly kvality, jsou

nejpouźivanejsimi nastroji:226
□

Isikawuv diagram, jehoź smyslem je odhaleni pricin vzniklych problemu

□

vyvojovy diagram, ktery znazornuje prubeh analyzovaneho procesu

□

Paretuv diagram, ktery v souladu s pravidlem 80:20 ukazuje, jake kroky je treba
provest k naprave problemu vzniklych pri praci na projektu.

Isikawüv diagram je jednim ze sedmi zakladnich nastroju rizeni kvality227, ktere lze

pouźit v ruznych etapach rizeni projektu. Smyslem tohoto nastroje je stanovit (specifikaci)
priciny, ktere mohou potencialne ovlivnit dosaźeni daneho cile ci vysledku. Isikawovy

diagramy vyvinul Kaoru Isikawa a znazornuji kauzalni vztahy mezi identifikovanymi pricinami
a daneho problemu.228 Diagram by mel byt sestaven tak, aby se chyba, problem ci nasledek

226 Phillips, J. (2008). Quality Control in Project Management. The Project Management Hut.
227 Tague, N. R. (2004). Seven Basic Quality Tools. The Quality Toolbox, American Society for Quality,
Wisconsin, s. 15.
228 Ishikawa, K. (1976). Guide to Quality Control. Asian Productivity Organization.
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procesu zobrazily jako rybi hlava vpravo, argumenty se tahly jako kosti doleva, prićemź kosti
vybihajici primo z patere by mely tvorit hlavnimi argumenty, a z nich by se dal mely vetvit

menśi kosti pro podrobnejśi prićiny - v zavislosti na poźadavcich kladenych na tento nastroj.

Iśikawuv diagram prićin a nasledku, ći diagram rybi kosti tridi a sestavuje prićiny problemu
tak, aby odhalil ty prvky, ktere maji nejvetśi dopad na analyzovany problem. Seskupovani

„prićin“ znamena, źe je analyzovana specificka ćast problemu oddelene od zbytku procesu.
Ne vśechny prićiny maji stejny vliv na analyzovany problem. Jen par z nich je klićovymi faktory,
ktere dovedou analyzu k jadru problemu. Tato struktura rovneź umoźńuje identifikovat menśi

problemy, ktere maji velky dopad na hlavni analyzovany problem. Pri pohledu na jednotlive
ćasti problemu, a ne na proces jako celek, muźe usnadnit nalezeni reśeni i jeho implementaci.

Po odhaleni hlavnich prićin problemu je nutne vśechny prićiny zaznamenat, abychom mohli

analyzovat jejich dopad na rozebirany problem.
V ramci praci na projektu rizenem autorem byl analyzovan problem se zpoźdenim
projektovych praci a pri rozboru vyuźit Iśikawuv diagram. Vysledky analyzy najdete ve
schematu 3.24.

Schema 3.24 Isikawuv diagram problemu se zpozdenim realizace projektove
prace
Zdroj: Vlastni zpracovam
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Isikawüv diagram umoźńuje odhalit príciny konkrétního problému z rüznych perspektiv.

Velmi casto mohou byt stejné príciny odhaleny z rüznych perspektiv. To znamená, źe prícina
je velmi váźná a primo ovlivńuje vznik problému.

Vyvojovy diagram znázomuje algoritmus postupu nebo realizace procesu. Diagram
predkládá graficky model resení daného problému nebo realizace daného úkolu. Diagramy se

pouźivaji k analyzování, navrhování, dokumentování nebo rízení procesü realizovanych v
projektech. Vyvojové diagramy nejen pomáhají znázornit základní fáze procesu, ale lze jimi

také identifikovat procesní chyby a prekáźky. Existují rüzné druhy vyvojovych diagramü, s

rüznymi pevné danymi charakteristikami a symboly. Nejbéźnéjśími symboly ve vyvojovych

diagramech jsou:
□ - fáze realizace úkolü, obvykle nazyvaná aktivitou a znázomovaná obdélníkem;
□ - rozhodovací fáze, rozdélení procesu na dvé varianty, obvykle znázomovaná
kosoctvercem.

Jedním z cílü vyvojového diagramu muźe byt správné urcení zodpovédnosti za cinnost
nebo rozhodování. Literatura uvádí, źe vyvojové diagramy lze vytváret z pohledu rüznych

uźivatelskych skupin (napr. manaźeru, analytikü atd.) a źe existují ctyri hlavní typy schémat:
□ - dokumentacní vyvojové grafy, které znázomují kontrolu nad obéhem dokumentace;
□ - grafy dat a informacních tokü, které zobrazují kontrolu informacních tokü v

realizovanych procesech;
□ - procesní vyvojová schémata ukazující kontrolu na úrovni fyzické realizace procesü,

nebo na úrovni vyuzívání zdrojü;
□ - schéma znázomující kontroly v procesu.

Americky institut národních standardü (ANSI) ustanovil standardy vyvojovych diagramü a
jejich symbolü uź v 60. letech minulého století. Mezinárodní organizace pro standardizaci

(ISO) prijala symboly ANSI za své v roce 1970.229 Soucasny standard se zménil v roce 1985.
Podoba schémat predpokládá ctení shora dolü a zleva doprava.230 Základní symboly

pouźívané ve vyvojovych diagramech jsou uvedeny v tabulce 3.12.

229 Myler, H. R. (1998). Fundamentals of Engineering Programming with C and Fortran. Cambridge
University Press, s. 32-36.
230 Shelly, G. B., Vermaat, M.E., (2011). Discovering Computers, Complete: Your Interactive Guide to the
Digital World. Cengage Learning, s. 691-693.
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Tabulka 3.12 Základní symboly pouzívané ve vyvojovych diagramech

Charakteristiky

Symboly

zacátek/konec vÿvojového diagramu - znamená zacátek nebo konec
realizace daného procesu, stejne jako prerusení nebo pozastavení
realizace

cinnost (aktivita) - pouZívá se k ilustraci operací provádénych na
vstupních datech, v dúsledku cehoź je vytvoren produkt nebo sluźba,
a hodnota, kvalita, kvantita, umísténí a dalsích charakteristiky
vstupních dat se zméní

rozhodnutí - v tomto kroku dochází k vybéru ze dvou moZností
(ANO/NE), coz vyústí v rozdélení procesu na dvé varianty dalsího
postupu

dokument - pouziva se pro znazorneni vstupnich dokumentu
nezbytnych k provedeni daneho ukolu/procesu a vystupnich
dokumentu, ktere jsou vysledkem cinnosti v danem ukolu/procesu
vstup/vystup dat z daneho procesu - pouziva se k ilustraci dat
nezbytnych k provedeni daneho procesu a dat ziskanych jeho
provedenim

fragment block - represents a part of the process (procedure) defined
separately using another scheme, e.g., quality control procedure

Zdroj: Vlastní zpracování na základe: Myler, H. R. (1998). Fundamentals of Engineering Programming with
C and Fortran. Cambridge University Press. s. 32-36.

Príklady pouZití základních forem vyvojovych diagramú najdete ve schématech 3.10,
3.11,3.17 a 3.18. Vyvojovymi diagramy lze snadno a prehledné analyzovat tok úkolú v urcitém

projektu. UmoZñují sledovat jak logiku toku, tak odhalovat omezení a nebezpecí v realizaci
prací.
Dalsím dúleZitym nástrojem zlepsování je Paretúv diagram, jenź se také radí k sedmi
základním nástrojúm rízení kvality.231 Tento diagram zobrazuje nejdúleZitéjsí faktory ovlivñující
231 Tague, N. R. (2004). Seven Basic Quality Tools. The Quality Toolbox. American Society for Quality,
Wisconsin, s. 15.
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danÿ proces. V oblasti kontroly kvality bÿvaji tyto faktory hlavnimi zdroji chyb a problémü a

tedy pricinou nejcastèjsich problémü (napr. nejcastèjsimi pricinami zpoźd’ovani realizace
projektovÿch ùkolü). Tento diagram vam umoźni zamèrit se na faktory, které maji klicovÿ vliv

na realizaci konkrétnich projektovÿch ùkolü, jeź maji v düsledku primÿ dopad na ùspèsnost
celého projektu.

Schéma 3.25 Paretuv diagram pricin problému se zpozd’ovamm realizace
projektovÿch praci
Zdroj: Vlastni zpracovani

Schéma 3.25 ukazuje priklad Paretova diagramu vypracovaného autorem na zakladè

identifikovanÿch pricin zpoźdovani projektovÿch ùkolü, spolecnè s vyznacenim cetnosti jejich
vÿskytu v analyzovaném projektu. Podle Paretova principu zhruba 20 % faktorü zpüsobuje 80

% problémü - v analyzovaném prikladu jsou vyjmenovany problémy souvisejici se
zpoźd’ovanim realizace projektovÿch ùkolü.

Proces trvalého zlepsovani je velmi d^eźitym prvkem efektivniho rizeni projektu. Pomaha
projektovému manaźerovi jak v pripravné fazi, tak pri prübèźné kontrole a zavadèni zmèn.

Vÿsledkem bÿva ùprava cilü projektu, rozsahu jednotlivÿch projektovÿch ùkolü nebo zpüsobu

jejich realizace. Bez ohledu na düvody zavadènÿch zmèn cilem procesu trvalého zlepsovani

je podpora hlavniho vÿsledku projektu a tedy ovlivnèni konecného ùspèchu projektu.
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