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SIMULAČNÝ MODEL HROMADNEJ OBSLUHY V BANKOVOM 

SEKTORE 

Ing. Veronika Achimská, PhD. 
Ţilinská univerzita v Ţiline, F-PEDAS, Katedra spojov 

Univerzitná 1, 010 26, Ţilina 

achimskav@fpedas.uniza.sk 

ABSTRAKT  

Článok sa venuje problematike vyuţitia simulačných metód a modelovania pri riešení systé-

mov hromadnej obsluhy v bankovom sektore. Článok ilustruje postup pri konštrukcii vývojo-

vého diagramu v podmienkach bankového sektoru a poskytuje ukáţku zberu vybranej štatisti-

ky vhodnej pre manaţérske rozhodnutia. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Simulácia, simulačný model, bankový sektor, vývojový diagram 

ABSTRACT  

The article deals with the problem of using the simulation and modeling methods in solving 

queuing systems in the banking sector. Article illustrates the procedure to construct a flow-

chart in the banking sector conditions and provides a preview of a collection of selected statis-

tics appropriate for management decisions. 

KEY WORDS  

Simulation, simulation model, banking sector, flowchart 

ÚVOD 

Bankový sektor je ako súčasť hospodárstva spojený s poskytovaním sluţieb v rôznych oblas-

tiach, či uţ ide o retail sluţby (tak, ako ich beţná verejnosť pozná - sluţby obyvateľstvu), 

sluţby podnikovej sfére (korporátne bankovníctvo) alebo sluţby štátnej sfére. Obsluţné pro-

cesy zákazníkov sú ovplyvnené rôznymi faktormi, ktoré majú náhodný charakter. Proces ob-

sluhy je často spojený s čakaním na obsluhu, ktorá závisí predovšetkým od nepravidelnosti 

príchodu zákazníkov poţadujúcich obsluhu a od variability času potrebného na uspokojenie 

rôznych zákazníkov. V dôsledku čakania na obsluhu sa vytvára rad (front), ktorý okrem nega-

tívneho psychologického vplyvu na zákazníkov zniţuje aj efektívnosť fungovania obsluţného 

systému. Pouţitím metódy simulácie v manaţérskom rozhodovaní môţeme zabrániť vzniku 

problémov takéhoto charakteru. 

1 TEÓRIA SIMULÁCIE 

Simulácia predstavuje jednu z foriem poznávania fungovania reálnych systémov. Predmetom 

tohto poznávania môţu byť rozmanité systémy, či uţ jestvujúce, alebo projektované, ktoré 

dosiaľ nejestvujú. 

Ak chceme poznávať a skúmať nejaký systém, musíme ho najskôr nejakým spôsobom napo-

dobniť, čo v kontexte simulačných metód znamená nahradiť ho simulačným modelom. Model 

vo všeobecnosti predstavuje zjednodušené zobrazenie reálneho systému a jeho organizácie. 

Toto zobrazenie vykonávame prostredníctvom vhodne zvolených nástrojov tak, aby bolo za-

bezpečené riešenie konkrétnej úlohy. Jednou z najčastejšie pouţívaných foriem zápisov mo-

delov je vývojový diagram, ktorý reprezentuje algoritmus potrebný na riešenie problému. 
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1.1  Typy simulačných modelov 

Simulačné modely systémov môţeme vnímať rozdielne z viacerých hľadísk. Podľa spôsobu 

zachytenia času v modeli, rozlišujeme: 

 model spojitého systému – systém, v ktorom premenná reprezentujúca čas mení svo-

je hodnoty spojite od začiatku do konca sledovaného intervalu simulácie, bez ohľadu 

na to či sa v systéme niečo deje; 

 model diskrétneho systému – systém, v ktorom premenná reprezentujúca čas mení 

svoje hodnoty len v určitých diskrétnych časových okamihoch, kedy dochádza 

k zmene stavu systému. 

Podľa existencie náhodných veličín delíme modely na: 

 deterministické – systém, v ktorom vieme hodnoty jeho stavových a výstupných 

premenných určiť v kaţdom časovom okamihu s istotou a pri rovnakých začiatoč-

ných podmienkach dostávame počas simulácie vţdy rovnaké výsledky; 

 stochastické – v systémoch sa vyskytujú náhodné vplyvy a určenie hodnôt stavových 

a výstupných premenných je známe len s určitou pravdepodobnosťou. 

Ďalším dôleţitým členením modelov je ich členenie podľa orientácie algoritmu modelu na: 

 udalostný model – systém orientovaný na udalosti ; 

 aktivitný model – systém orientovaný na aktivity; 

 procesný model – systém orientovaný na procesy. 

2 UDALOSTNÉ MODELY HROMADNEJ OBSLUHY 

Základným pojmom udalostných modelov je udalosť. Udalosť predstavuje zmenu stavu sys-

tému v určitom časovom okamihu. Udalosti majú dva základné atribúty: 

 čas udalosti - čas, kedy udalosť nastáva; 

 typ udalosti – príchod zákazníka, ukončenie obsluhy, atď. 

V modeloch ďalej rozlišujeme udalosti na závislé a nezávislé udalosti. Systém bankovej po-

bočky, ktorá má viac ako jednu priehradku obsluhy zákazníkov, predstavuje model n-

linkového obsluţného kanálu. Takýto model obsahuje nasledovné udalosti: 

 príchod zákazníka; 

 zaradenie zákazníka do najmenšieho frontu; 

 vstup do linky obsluhy; 

 ukončenie obsluhy na linke (opustenie systému). 

V takto definovanom modeli sú nezávislými udalosťami: príchod zákazníka  a ukončenie ob-

sluhy na linke. Tieto udalosti v sebe zahŕňajú náhodnosť vyskytujúcu sa v kaţdodennom ţivo-

te. Tieto nezávislé udalosti potom simulujeme prostredníctvom pseudonáhodných čísel, ktoré 

po vygenerovaní upravíme na hodnoty vhodného rozdelenia pre daný typ udalosti. Závislé 

udalosti modelu neobsahujú náhodnosť, môţeme ich preto vyjadriť matematickými zápismi 

v nadväznosti na udalosti nezávislé. 

Jednotlivé udalosti modelu nastávajú v priebehu času a je preto potrebné ich naplánovať do 

tzv. kalendáru udalostí.  
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Obr.1 Tvorba kalendáru udalostí 

3 DEFINÍCIA SYSTÉMU V BANKOVOM SEKTORE 

Bankový sektor, podobne ako iné  sektory sluţieb, vytvára svojim zákazníkom kontaktné 

miesta, kde môţu zákazníci uspokojiť svoju potrebu – realizovať finančné, úverové a iné ak-

tivity. Tieto kontaktné miesta (bankové pobočky) sú predmetom definície simulačného mode-

lu bankovom prostredí.  

Banková pobočka z pohľadu simulačného modelu reprezentuje uzavretý systém, ktorého reál-

ne správanie chceme zachytiť v simulačnom modeli. Simulačný model je teda zjednodušený 

model reálneho systému. V podmienkach bankovej pobočky môţeme systém definovať ako 

systém s n-paralelne zapojenými linkami (Obr. 3), kde kaţdá linka obsluhy má svoj vlastný 

front a spôsob vybavenia poţiadaviek je FIFO. 

 

 
Obr.2 Model hromadnej obsluhy s n-paralelnými linkami 

Veľkosť frontov tvoriacich sa pred linkami obsluhy závisí od charakteru poţiadaviek a od 

priestorového vybavenia pred obsluţnými linkami. V nami skúmanej oblasti – bankovníctvo, 

je veľkosť frontov významný ukazovateľ tak pre zákazníka, ako aj pre banku. Veľké fronty 

pred priehradkami pôsobia na zákazníka negatívne a tým spôsobujú bankám sociálne náklady. 

4 MODEL HROMADNEJ OBSLUHY V BANKOVOM SEKTORE 

Na vytvorenie modelu je potrebné najskôr definovať štruktúru modelu. Štruktúra udalostného 

modelu sa dá zapísať tieţ v tvare hrubého vývojového diagramu (Obr.3). 
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Obr. 3 Hrubý vývojový diagram udalostného modelu 

 

Prvým krokom pri tvorbe štruktúry je inicializácia premenných vstupujúcich do modelu. Uda-

lostný model zachytáva udalosti v čase, preto je prvým krokom inicializácie premenných na-

stavenie doby trvania simulácie. Určujeme teda premenné: 

 čas začiatku simulácie – označenie: T; 

 čas konca simulácie – uváţime akú dlhú dobu chceme prebiehajúce procesy v modeli 

simulovať, označenie: Tk.  

Model obsluhy všeobecne obsahuje dve premenné predstavujúce pevné prvky modelu: 

 linka obsluhy – nadobúda hodnotu 0 (keď nepracuje, je voľná), alebo 1 (keď pracuje 

– prebieha obsluha zákazníka), označenie: L = {0,1} ; 

 front – môţe nadobúdať celé kladné hodnoty (reprezentuje početnosť zákazníkov 

čakajúcich vo fronte na obsluhu), označenie: F = {0,1,2,......} . 

Náhodnosť v modeli simulujeme prostredníctvom náhodných premenných ako sú: 

 vstupný tok zákazníkov do systému – náhodnosť premennej zabezpečujú  náhodne 

generované čísla transformované na rozdelenie najvernejšie kopírujúce priebeh ná-

hodnej udalosti, dôleţitým sa teda pri inicializácií modelu stáva parameter daného 

rozdelenia (najčastejšie: exponenciálne rozdelenie s parametrom μ, alebo Poissonovo 

rozdelenie s parametrom ); 

 priemerná doba obsluhy na linkách – náhodnosť premennej vzniká rovnako ako pri 

premennej vstupný tok zákazníkov (najčastejšie: exponenciálne rozdelenie 

s parametrom μ). 
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Poslednými premennými, ktoré treba inicializovať sú časy nastania moţných udalostí 

v modelovanom systéme. Časy nastania udalostí v sebe nesú prvok náhodnosti definovaný 

predchádzajúcimi dvomi premennými. Treba preto rozlišovať dva typy udalostí, ktoré môţu 

v systéme obsluţných liniek nastať: 

 čas príchodu zákazníka – čas (okamih), ktorý generujeme prostredníctvom príslušné-

ho rozdelenia s daným parametrom a prirátavame ho k aktuálnemu času T, v ktorom 

sa v danom okamihu simulácie práve nachádzame. Pri inicializácií určíme túto pre-

mennú buď zo zadania, alebo vlastným posúdením moţného času príchodu prvého 

zákazníka do modelovaného systému; 

 čas ukončenia obsluhy zákazníka – čas (okamih), ktorý generujeme prostredníctvom 

príslušného rozdelenia s daným parametrom a prirátavame ho k aktuálnemu času T, 

v ktorom sa v danom okamihu simulácie práve nachádzame. Pri inicializácií tejto 

premennej musíme zabezpečiť, aby nastanie udalosti „ukončenie obsluhy zákazníka“ 

nenastalo skôr ako príchod zákazníka do systému (do prázdneho systému musí zá-

kazník najskôr prísť, aby mohol byť obslúţený). Preto túto premennú nastavíme na 

čas (okamih) mimo doby simulácie (zvyčajne Tk+1). Pri inicializácii preto zvykneme 

pouţívať zápis: TU1 = Tk+1. 

Pokiaľ sú všetky premenné potrebné na spustenie modelu inicializované, môţeme prejsť 

k samotnému spusteniu modelu, čo sa týka tvorby modelu teda k druhému kroku.  

Druhým krokom v štruktúre udalostného modelu je výber najbliţšej udalosti. „Najbliţšia uda-

losť“ je chápaná v zmysle jej pozície na časovej osi vzhľadom k počiatku simulácie.  

Keď je daná udalosť vybraná nasleduje tretí krok, ktorým je prestavenie času T na časovej osi 

do času (okamihu) nastania vybranej udalosti.  

Štvrtým najobsiahlejším krokom v štruktúre modelu obsluhy je realizácia vybranej udalosti 

zakončená kontrolou aktuálneho času simulácie.  

Pokiaľ je aktuálny čas simulácie menší ako inicializovaný čas konca simulácie (T<Tk), vy-

tvoríme cyklus a model ďalej simuluje udalosti v čase kopírujúc reálny systém. Hneď ako 

aktuálny čas simulácie T nesplní podmienku T<Tk, simulácia skončí a je moţné vytvoriť vý-

stup najčastejšie v podobe zbieraných štatistík.  

4.1 Zber štatistík z modelu 

Po konštrukcii modelu nasleduje zber vybraných štatistík vhodných pre manaţérske rozhodo-

vanie. Vo všeobecnosti môţeme tieto štatistiky rozdeliť na: 

 štatistiky integrované v čase (váţené); 

 neintegrované štatistiky. 

V podmienkach bankových pobočiek je zaujímavé sledovať integrované štatistiky ako sú pri-

emerný počet čakajúcich zákazníkov, či priemerné vyťaţenie liniek. Keďţe sa jedná 

o integrované štatistiky ich výpočet je realizovaný ako váţený priemer podľa nasledovných 

vzťahov: 

 priemerný počet čakajúcich:  
)(

)(*

0

0

TT

TTPČ
PPČ









                            (1) 

 

 priemerné vyťaţenie liniek:   
)(

)(*

0

0

TT

TTVL
PVL









               (2) 

 PČ – počet čakajúcich jednotiek (zákazníkov) v systéme, 
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 VL – vyťaţenie linky v systéme. 

V ďalšej časti článku bude prezentovaný zber vybranej integrovanej štatistiky - priemerného 

počtu čakajúcich (PPČ).  

4.2 Simulačný model hromadnej obsluhy bankovej pobočky 

Prezentovaný vývojový diagram modelu hromadnej obsluhy bankovej pobočky (Obr. 4) za-

chytáva fungovanie reálneho systému so šiestimi priehradkami na obsluhu zákazníkov, ktoré 

sú zoradené paralelne a majú kaţdá vlastný front. Dĺţka simulácie, ktorú uvaţujeme 

v minútach, je nastavená na hodnotu 480, čo reprezentuje 8 hodinovú pracovnú dobu poboč-

ky. Príchod prvého zákazníka je realizovaný v druhej minúte od spustenia simulácie. Náhodné 

udalosti (vstup zákazníka do systému, doba obsluhy na linkách) sú rozdelené exponenciálne 

s príslušnými parametrami.  

Všetky spomínané hodnoty premenných sú nastavené v rámci inicializácie modelu, je moţné 

ich podľa potreby zmeniť a simulovať tak chod systému za iných podmienok. 

Prezentovaný model tieţ zabezpečuje zber štatistiky (priemerný počet čakajúcich), ktorá môţe 

slúţiť k ďalším opatreniam v oblasti prevádzky bankovej pobočky. Obdobným spôsobom je 

moţné zabezpečiť zber ďalších štatistík, relevantných pre manaţérske rozhodovanie 

a optimalizáciu prevádzky bankovej pobočky. 
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Obr. 4 Vývojový diagram modelu hromadnej obsluhy vo vybranej pobočke banky 
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ZÁVER 

Simulácia je uţ oddávna pouţívaná technika na predpokladanie budúceho vývoja rôznych 

situácií. Simulácia a modelovanie podporuje rozhodovanie pri projektovaní systémov a 

v prevádzke, umoţňuje analýzu a optimalizáciu, predpovedanie a “pohľad dopredu”. Metóda 

s takto silným zastúpením moţností vyuţitia by mala byť súčasťou riadenia kaţdého podniku. 

Bankový sektor, ktorý sa na Slovensku v posledných rokoch výraznou mierou podieľal na 

ekonomickom raste krajiny, tieţ patrí medzi oblasti, kde sa simulačná metóda dá vhodne im-

plementovať a vyuţiť pre zefektívnenie činností a sluţieb poskytovaných prostredníctvom 

kontaktných bodov – pobočiek bánk. 
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ABSTRAKT 

Účelem této práce je stanovit metodický rámec pro poskytování činností spojených s proško-

lením klíčových účastníkŧ v rámci implementace výstupŧ projektu spojených s informačními 

systémy. Nastínit hlavní postupy, role a odpovědnosti pro metodické nastavení, koordinaci, 

plánování, přípravu a realizaci školení uţivatelŧ v návaznosti na projektové změny v infor-

mačních a komunikačních technologiích. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

IS školení, metodický pokyn školení 

ABSTRACT 

The objective of this article is to define a methodical framework for provision of activities 

connected with key participants training within the scope of implementation of project out-

comes linked with information systems. To outline main procedures, roles and responsibilities 

for methodical setting, coordination, planning, preparation, and realization of training users as 

a consequence of project changes in information and communication technologies. 

KEY WORDS 

Information system training, training guideline 

ÚVOD 

Cílem metodiky školení v informačních systémech je dosáhnout u zaměstnancŧ společnosti 

poţadované úrovně odborné zpŧsobilosti práce v informačních systémech, zejména v oblasti 

změn, realizovaných v rámci jednotlivých aplikací a systémŧ. S ohledem na optimalizaci ná-

kladŧ je cíl realizován s maximálním vyuţitím interních zdrojŧ. 

1 HLAVNÍ PRINCIPY METODIKY 

Pro naplnění metodiky školení a dosaţení navrţených cílŧ byly stanoveny následující princi-

py, které reflektují aktuální situaci firemního vzdělávání zaměstnancŧ a budou dodrţovány v 

prŧběhu školení uţivatelŧ v rámci výstupŧ projektŧ. Školení musí být: 

 Cílené - pro úspěšné dokončení projektu a minimalizaci dopadŧ změn do výkonu 

business procesŧ je nezbytné, aby správní lidé dostávali správné tréninky, které zaru-

čí hladký přechod od současných systémŧ k novému.  

 Plánované – pro úspěšnou realizaci plošných školení je nezbytné plánování s dosta-

tečným předstihem a včasnou identifikací rizik. Při tvorbě časového harmonogramu 

školení a jejich struktury musí být zohledněna minimalizace dopadŧ na běţný provoz 

dotčené organizace. Výjimkou jsou vstupní školení uţivatelŧ informačních systémŧ, 

které jsou automaticky poskytovány po nástupu nového zaměstnance, případně změ-

ně pozice v rozsahu potřebném pro vykonávání pracovního zařazení. 

 Řízené -  za školení, jeho přípravu a realizaci jsou stanoveny jasné zodpovědnosti. 

Na základě zpětné vazby účastníkŧ budou zjištěné nedostatky bezprostředně odstra-

něny odpovědnými osobami, nebo budou učiněna příslušná opatření k jejich odstra-
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nění. Účast zaměstnancŧ na školení dle schválených plánŧ je povinná, u prezenčních 

školení je zaznamenávána a v případě nedodrţování termínŧ či předem neohlášené 

neúčasti budou zajištěna nápravná opatření. 

 Optimálně termínované (Školení ve správný čas) - pro úspěšný přenos znalostí je 

nutné, aby byli lidé školeni co nejblíţe k termínu, kdy své znalosti budou skutečně 

potřebovat. Školení se tak stává výrazně efektivnější, lidé si školení pamatují a zís-

kané poznatky okamţitě aplikují do rutinních činností. 

 Komunikované – včasné a cílené informace jsou jedním z klíčových faktorŧ úspě-

chu. Komunikace školení je nedílnou součástí komplexní informovanosti spojené s 

procesem změny.  

 Efektivní – optimální volbou rozsahu a formy školení pro definované skupiny uţiva-

telŧ a maximálním vyuţitím interních zdrojŧ dochází k úsporám v oblasti nákladŧ. 

Nákladnější externí školení jsou vyuţita zejména pro formu „train to trainers - vy-

školení rolí tzv. školitelŧ (interních lektorŧ, klíčových uţivatelŧ) z řad vybraných 

zaměstnancŧ, kteří následně sami školí další zaměstnance dle potřeby. 

 Systematické – je nezbytné, aby nastavený systém školení poskytl základ pro vytvo-

ření pravidel vyuţití a udrţení know-how interních zdrojŧ pro prŧběţná školení, kte-

rá budou rozšiřovat znalosti uţivatelŧ i po provedení změny. 

2 POSTUPY SPOJENÉ S PROVÁDĚNÍM ŠKOLÍCÍCH ČINNOSTÍ 

2.1  Přístup ke školení v rámci projektŧ 

Realizace všech forem školení je plánována a koordinována na úrovni projektové kanceláře či 

projektových manaţerŧ s cílem zamezit duplicitám a kolizím ve vyuţití kapacit a v účasti na 

stanovených kurzech a s cílem optimalizovat náklady, vynaloţené na zajištění všech potřeb-

ných školení. 

Realizace školení běţné probíhá s maximálním vyuţitím interních zdrojŧ – existující infra-

struktury, prostorŧ, lidských zdrojŧ a komunikačních nástrojŧ. Tvorba e-learningových kurzŧ 

je preferována v maximální moţné míře.  Pro prezenční školení je preferováno školení v loka-

litě místa výkonu práce většiny účastníkŧ daného kurzu. Umoţňuje–li to náplň kurzu, je pre-

ferováno vzájemné vyuţití interních lektorŧ k proškolení zaměstnancŧ. 

Pokud bude nezbytné přistoupit k redukci rozsahu školení, definovaného v rámci projektu, 

budou identifikována bezpodmínečně nutná školení, jejichţ ne-realizace mŧţe kriticky ohrozit 

business procesy, nebo funkci systému. Všichni uţivatelé, zařazení do některé z forem škole-

ní, jsou povinni určené kurzy absolvovat. 

2.2  Školící systém 

Všechna školení, která vyţadují vyuţití informačních systémŧ, smí být realizována výhradně 

ve školícím prostředí, nastaveném dle dohody odpovídající potřebám školení a reálným moţ-

nostem provozovatele systému. Školící systém musí být naplněn daty, která odpovídají potře-

bám školení a současně poţadavkŧm bezpečnosti a ochrany citlivých údajŧ. Školení nesmí 

být realizováno v testovacím, ani produkčním systému. 

Nastavení školícího prostředí a struktura školících dat musí být specifikovány v konceptu 

projektu. 

Pro kvalitu školení je zásadní dostupnost a odpovídající funkčnost školícího prostředí. Postup 

nastavení, odpovědnosti, terminy a parametry provozu budou stanoveny vzájemnou dohodou 

mezi projektovým manaţerem, koordinátorem školení a správcem školícího prostředí.   
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3 REALIZACE URČITÝCH TYPŦ ŠKOLENÍ 

V rámci této části jsou definovány jednotlivé typy školení, které mohou být v rámci změn v 

informačních systémech realizovány. U kaţdého typu školení je uveden jeho účel, cílová sku-

pina, na kterou je školení zaměřeno, obsah školení a také doporučená forma pro realizaci ško-

lení. 

3.1  Procesní školení 

 Účel: 

Zajištění znalostní kontinuity pro zaměstnance s vazbou na procesní řízení v informač-

ních systémech společnosti. 

 Cílová skupina pro školení: 

o Metodici, 

o klíčoví uţivatelé v projektu. 

 Obsah školení: 

o vztah nových nebo změněných funkcionalit na procesní postupy 

o postup při provádění obchodních procesŧ spojených se změněnou funkcionalitou v 

rámci informačních systémŧ, 

o seznámení s dokumentací k novým nebo změněným funkcionalitám systémŧ, 

o ověření znalostí účastníkŧ školení. 

 Vhodné formy školení: 

o školení vedené externím lektorem, 

o příručka pro zaměstnance,  

o webová forma školení (Live meeting), 

o konferenční hovor. 

3.2 Provozní školení 

 Účel:Zajištění technické podpory uţivatelŧm v oblastech provozu, administrace a do-

hledu nad informačními systémy. 

 Cílová skupina pro školení: 

o správci systémŧ, 

o správci modulŧ, 

o zaměstnanci dohledového centra. 

 Obsah školení: 

o Práce s novými nebo změněnými funkcionalitami informačních systémŧ v oblas-

tech: 

o administrace,  

o zálohování,  

o dávkové zpracování,  

o provoz a  

o obnova. 

o struktura a dostupnost dokumentace k novým nebo změněným systémŧm, 

o postupy pro řešení nestandardních situaci, 

o ověření znalostí účastníkŧ školení. 

 Vhodné formy školení: 



 

21 

 

o Příručka pro zaměstnance, 

o školení vedené interním či externím lektorem, 

o E-learning, webová forma školení (Live meeting), 

o konferenční hovor. 

3.3 Školení vývojových týmŧ 

Získání technických znalostí pracovníkŧ zodpovědných za vývoj, testování a implementaci 

informačních systémŧ. 

 Účel:Udrţení technické úrovně znalostí potřebných pro plnění cílŧ spojených s vývo-

jem, testováním a implementací informačních systémŧ. 

 Cílová skupina pro školení: 

o vývojáři / programátoři, 

o testeři, 

o produkt designéři, 

o funkční analytici. 

 Obsah školení: 

o znalost technologií pouţívaných při vývoji systémŧ, 

o metodiky pro vývoj informačních systémŧ či modulŧ, 

o rozvoj technických znalostí a zákonitostí v managementu změn, 

o ověření znalostí. 

 Vhodné formy školení: 

o příručka pro zaměstnance, 

o školení vedené interním či externím lektorem, 

o E-learning. 

3.4 Školení koncových uţivatelŧ 

Získání znalostí v oblasti kaţdodenního pouţívání informačních systémŧ. 

 Účel:Seznámení koncových uţivatelŧ s novými či změněnými funkcionalitami v in-

formačních systémech společnosti. 

 Cílová skupina pro školení: 

o koncoví uţivatelé. 

 Obsah školení: 

o práce s novými nebo změněnými funkcionalitami informačních systémŧ, 

o podpora kaţdodenních činností vykonávaných zaměstnancem, 

o vyuţívání aplikační podpory, 

o práce s nápovědou, 

o ověření znalostí. 

 Vhodné formy školení: 

o E-learning, 

o interní lektor, 

o příručka pro zaměstnance, 

O Školení na pracovišti zkušeným uţivatelem (Koučování, Day in the Life). 
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3.5 Školení interních lektorŧ 

Šíření znalostí napříč organizací, rozvoj firemního know-how pomocí vzdělávacích technik. 

 Účel: Seznámení interních lektorŧ s novými či změněnými funkcionalitami v infor-

mačních systémech společnosti. 

 Cílová skupina pro školení: 

o Interní lektoři 

o Interní autoři e-learningu. 

 Obsah školení: 

o Vyškolení v oblasti, kterou budou předávat dále, 

o Zpŧsob efektivního předávání znalostí v rámci školení ostatních příjemcŧ školení 

o Rozvoj a zakotvení firemního myšlení v managementu změn, 

o ověření znalostí, 

 Vhodné formy školení: 

O školení vedené externím lektorem. 

3.6 Zpŧsoby realizace školení 

V rámci změn v informačních systémech jsou rozlišovány následující formy školení: 

Prezenční formy školení 

Prezenční formy školení jsou realizovány za osobní přítomnosti školitele a školeného. Jejich 

vzájemná interakce a aktivita je vyţadována pro naplnění cíle školení.  Mezi prezenční formy 

školení patří: 

 Školení vedené interním či externím lektorem 

o Forma školení zaměstnancŧ interními či externími pracovníky, kteří se úzce specia-

lizují na poskytování vzdělávacích sluţeb. 

 Školení na pracovišti zkušeným uţivatelem (Koučování, Day in the Life) 

o Forma rozvoje lidí, zaloţená na zpŧsobu učení se. 

Distanční formy školení 

Distanční formy školení jsou uskutečňovány pomocí nových vzdělávacích postupŧ. Není nut-

ná participace školitele v místě vykonávání či absolvování tréninku. Mezi distanční formy 

školení patří:  

 E-learning 

o Vzdělávací proces vyuţívající informační a komunikační technologie k tvorbě kur-

zŧ a k distribuci studijního obsahu. 

 Příručka pro zaměstnance 

o Zdokumentovaný popis dané oblasti včetně náčrtŧ moţných řešení nestandardních 

situací. 

 Webová forma školení (Live meeting)  

o Klient umoţňující spojení s kolegy a zákazníky v reálném čase 

 Konferenční hovor 

O Hovor umoţňuje sestavit vzájemné volání ve skupině aţ pro 6 účastníkŧ. 
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4 PRAVOMOCE A ODPOVĚDNOSTI 

Školení v rámci změn provedených v informačních systémech je komplexem vzájemně nava-

zujících činností, zajišťovaných projektovým manaţerem odpovědným za implementaci a 

zavedení změny, koordinátory školení a lektory.  

Pro snadnější specifikaci typu a rozsahu školení pro jednotlivé uţivatele byly definovány 

rámcové kategorie dle role a poţadovaných činností. Pro ně jsou doporučené vhodné typy a 

formy školení.  

Odpovědnosti jsou mezi jednotlivé role zajišťující plánování, poskytování a koordinaci rozdě-

leny následovně: 

4.1 Projektový manaţer 

Má odpovědnost: 

 Řídit a koordinovat plnění plánu školení v rámci projektu dle této metodiky. 

 Alokovat předpokládané a skutečné náklady do rozpočtu projektu, činnosti do plánu 

činností a kapacitní nároky do kapacitního plánu projektu. 

 Vytvořit podmínky pro práci týmŧ na specifikaci poţadavkŧ na školení, podkladŧ a 

materiálŧ ke školení a zajistí efektivní správu dokumentŧ. 

 Stanovit potřebný rozsah školení v rámci projektu. 

 Zvolit nejvhodnější formu realizace školení. 

 Určit cílovou skupinu příjemcŧ školení. 

 Zajistit uvolnění interního lektora z činnosti v projektu po dobu nezbytnou pro reali-

zaci kurzu. 

Má pravomoc: 

 Řídit a koordinovat zdroje a aktivity projektu včetně aktivit spojených se školením v 

rámci projektu. 

 Vyţádat si spolupráci útvaru rozvoje lidských zdrojŧ ohledně spolupráce při stano-

vení harmonogramu školení a organizačního zajištění školení. 

 Rozhodovat o potřebném rozsahu školení v rámci projektu tak, aby došlo k proškole-

ní potřebných účastníkŧ školení v rámci naplánovaného rozpočtu projektu. 

4.2 Koordinátor školení 

Má odpovědnost: 

 Koordinovat přípravu, posouzení a schválení plánŧ a harmonogramŧ školení podle 

poţadavku projektového manaţera. 

 Organizačně zajišťovat školení. 

 Provést Analýzu interních kapacit pro zajištění školení v rámci daného projektu. 

 Spolupracovat s projektovým manaţerem na výběru účastníkŧ školení a stanovení 

rozsahu potřebného školení. 

 Informovat v dostatečném časovém předstihu školitele a jeho přímého nadřízeného o 

nutnosti provést školení a po vzájemné dohodě s nimi stanovit termín školení. 

Má pravomoc: 

 Vyţádat si interního školitele pro zajištění poţadované odborné zpŧsobilosti. 

 podávat poţadavek na Service Desk na zajištění školícího systému, loginŧ, hesel a 

oprávnění v rámci školícího systému v předem dohodnutém formátu. 
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 Vznášet poţadavky na naplnění systému školícími daty a vybavení učeben. 

 Navrhnout a doporučit dodavatele pro školení zajišťované externím dodavatelem. 

 Kontrolovat prŧběh školení a předkládat návrhy na změny. 

4.3 Školitel 

Má odpovědnost: 

 Provést školení, připravit jeho obsah a zajistit školící materiály. 

 Dohodnout s útvarem rozvoje lidských zdrojŧ termín konání školení. 

 Ověřit připravenost školícího systému před realizací školení. 

 Vyplnit své hodnocení daného školení z pohledu lektora. 

 Zajistit, aby účastníci školení vyplnili hodnocení absolvovaného školení. 

Má pravomoc: 

 Dohodnout s nadřízeným své uvolnění pro lektorskou činnost v dohodnutém termínu 

školení. 

 Stanovit poţadavky na školení (vybavení školící místnosti, školící data, přístupy ke 

školícím systémŧm). 

 Zajistit případné testování a vyhodnocení znalostí účastníkŧ, pokud je vyţadováno. 

 Sledovat aktuální změny v nastavení modulu a procesu. 

 Navrhovat změny v obsahu, formě školení a školící dokumentaci. 

4.4 Klíčový uţivatel 

Má odpovědnost: 

 Účastnit se naplánovaných školení.  

 Šířit získané znalosti a vědomosti u ostatních uţivatelŧ. 

 Řídit se při provádění školení platným výcvikovým programem/popisem kvalifikace 

a platnými podklady ke školení. 

Má pravomoc: 

 Rozhodnout o potřebě školení a o potřebě ověření znalostí ostatních uţivatelŧ. 

 Školit ostatní uţivatele, administrátory nebo metodiky poté co byl sám vyškolen. 

 Ověřovat úroveň školení provedených u ostatních uţivatelŧ. 

4.5 Uţivatel 

Má odpovědnost: 

 Účastnit se naplánovaných školení. 

 Podstoupit pravidelné doškolování. 

 Vyplnit dotazník zpětné vazby, je-li vyţadováno. 

Má pravomoc: 

 Vyjadřovat se k obsahu školení a hodnotit absolvovaná školení. 

4.6 Správce školícího prostředí 

Má odpovědnost: 

 Realizovat dohodnuté nastavení infrastruktury školícího systému. 
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 Provozuje školící systém dle dohodnutých pravidel včetně obnovy dat. 

 Přiděluje přístupová oprávnění a licence dle poţadavkŧ a platné řídící dokumentace. 

Má pravomoc: 

 Připomínkovat plán školení z pohledu připravenosti školícího prostředí 

ZÁVĚR 

Identifikace potřeb a poţadavkŧ na školení musí probíhat jako součást výstupu projektu, po-

kud na tvorbě cílového projektu spolupracuje externí dodavatel, musí být odpovídající školící 

činnosti zahrnuty do poptávky a následně do smlouvy s tímto dodavatelem. 

Na základě identifikace potřeb a poţadavkŧ na školení jsou analyzovány moţnosti poskyto-

vání školení vlastními lektory, pokud je moţné poţadovanou oblast v daném rozsahu vyškolit 

za pomoci interních lektorŧ je tato moţnost preferována.  
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ABSTRAKT  

Aplikácia CAPM (Capital Asset Pricing Model) – modelu oceňovania kapitálových  aktív – 

sa v praxi finančného riadenia slovenských podnikov stretáva s niekoľkými problémami. 

Prvým z nich sú informácie, druhým metodológia určená pre dokonalý trh a tretím špecifické 

podmienky ekonomiky, v ktorej analyzovaná spoločnosť existuje. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

náklady kapitálu, finančná/kapitálová štruktúra, metódy kvantifikácie nákladov kapitálu, CA-

PM (Capital Asset Pricing Model) 

ABSTRACT  

Application of CAPM (Capital Asset Pricing Model) in practice of Slovak companies' finan-

cial management meets some problems. The first of them are information, the second metho-

dology set for an ideal market and the third specific conditions of the economy where the ana-

lysed enterprise exists.  

KEY WORDS  

cost of capital, financial/capital structure, methods for quantifying cost of capital, CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) 

ÚVOD 

Odhad nákladov vlastného kapitálu je vţdy problematický. Samotná kvantifikácia pri zvolenej 

metóde stanovenia nákladov vlastného kapitálu je technickou záleţitosťou, problém predsta-

vujú údaje, prístup k nim, či disponibilita s nimi. Okrem absencie niektorých dôleţitých dát je 

problémom aj ich pouţiteľnosť napr. vo vzťahu k odlišným účtovným konvenciám, ktoré sa 

viaţu k ich generovaniu. Nejeden sofistikovaný postup zlyháva práve na nespočetnom mnoţ-

stve potrebných úprav, príp. na mechanickom pouţití uvedených postupov bez ohľadu 

na odlišné podmínky, v akých vznikli. Exaktne stanovená úroková miera cudzieho kapitálu, 

spravidla bankového úveru, explicitne vyjadrená ako poloţka účtovného výkazu
1
, nepredsta-

vuje pre stanovenie nákladov kapitálu problém. Naproti tomu účtovníctvo nezohľadňuje ná-

klady vlastného kapitálu (s výnimkou účtovania dividend
2
). Výnosnosť očakávaná poskytova-

teľmi vlastného kapitálu je predpoklad, ktorého kvantifikácia je náročná. Objektívny odhad 

by mal zohľadniť celý rad faktorov a skutočností, čo nie je v plnej miere moţné. Širší rámec 

ekonomickej teórie ponúka ako ideové riešenie oportunitné náklady, t.j. výnosnosť alternatív-

nej investície s porovnateľným rizikom. Praktická pouţiteľnosť tejto koncepcie je obmedzená 

vzhľadom na ťaţkosti spojené s hľadaním a nájdením rovnako rizikovej investície a jej vý-

nosnosti. Finančná teória preto ponúka niekoľko metód na stanovenie nákladov vlastného 

kapitálu, no ich pouţitie v praxi takisto naráţa na celý rad problémov; moţnosť aplikovať ich 

                                                 
1
 Rámcová účtová osnova pre podnikateľov, účet 562-Úroky a 568-Ostatné finančné náklady 

2
 tamtieţ, účet 364-Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 
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závisí napr. od právnej formy podnikania, dostupnosti informácií a v neposlednom rade aj od 

kvalifikovaného a odborne fundovaného postupu finančného analytika či manaţéra. Okrem 

toho vţdy platí, ţe odhadovaná výška nákladov je iba predpokladom, aproximáciou skutoč-

nosti.  

V podmienkach slovenskej ekonomiky je odhad nákladov vlastného kapitálu poznamenaný 

tradíciami financovania a špecifickými podmienkami fungovania finančného trhu v SR, na 

ktorom má z hľadiska zastúpenia externých zdrojov financovania dominantné postavenie 

bankový úver. Akciový trh, ktorého pozícia by mala s rozvojom trhovej ekonomiky 

a s uplatňovaním jej princípov mocnieť, je málo rozvinutý, neefektívny, takmer nefunkčný 

z hľadiska moţností investovania, ale aj miery informovanosti investorov. Tieto skutočnosti 

majú priamy i nepriamy vzťah k voľbe metód na stanovenie nákladov vlastného kapitálu 

(modely oceňovania kapitálových aktív). Pouţitie dividendového modelu u nás má svoje limi-

ty v skutočnosti, ţe veľká časť akciových spoločností v SR nevypláca dividendy, čo má súvis-

losť so špecifikami transformácie slovenskej ekonomiky na  trhový systém, s procesom priva-

tizácie  a reprivatizácie.  

Dividendová politika je náročnou úlohou finančného riadenia a je predmetom mnohých teore-

tických koncepcií. Čistý zisk po zdanení spoločnosti je výnosom akcionárov (vlastníkov), z 

teoretického hľadiska by teda mal byť rozdelený medzi nich vo forme dividend a oni by mali 

rozhodnúť o jeho optimálnej alokácii. Mali by rozhodnúť, či budú reinvestovať svoj podiel na 

zisku do spoločnosti alebo či budú investovať do výnosnejšieho projektu podnikania. Divi-

dendová politika tento rýdzo teoretický prístup posúva do roviny teoreticko-praktickej, t.j. 

určuje, koľko z vytvoreného zisku je výhodné a podnikateľsky správne ponechať v spoločnos-

ti a koľko vyplatiť na dividendách. Vo vzťahu k nákladom kapitálu teda problém spočíva 

v určovaní výšky dividend, ak ich spoločnosť vypláca. 

Jednou z moţností, ako sa vyhnúť ťaţkostiam s budúcim určovaním výšky dividend pri apli-

kácii modelu diskontovaných dividend, je pouţitie modelu oceňovania kapitálových aktív 

(CAPM – capital asset pricing model).
3
 Pretoţe akcie podniku sú aktívami, s ktorými sa ob-

choduje na finančnom trhu, je moţné aplikovať tento model na určenie poţadovanej miery 

výnosnosti kmeňového kapitálu ke, t.j. nákladov na kmeňový kapitál. Tým sú okamţite stano-

vené obmedzenia pre spoločnosti, ktorých akcie nie sú obchodované na finančnom trhu. 

1   KONCEPCIA CAPM 

CAPM patrí k základným modelom na určovanie vzťahu medzi výnosnosťou a rizikovosťou 

všetkých akcií na trhu. Predpokladá jednak ideálny, dokonalý trh vyznačujúci sa určitými 

charakteristikami (všetci investori majú dokonalý a bezplatný prístup k informáciám; neexis-

tujú transakčné náklady a dane; investori môţu voľne poţičiavať a vypoţičiavať si za rovnakú 

úrokovú mieru; investori majú averziu k riziku; trh je efektívny, ceny akcií úplne odráţajú 

pohotové informácie), jednak  lineárny vzťah medzi výnosnosťou individuálnych akcií a vý-

nosnosťou všetkých akcií na trhu, platí: 

kde  ke          náklady na kmeňové akcie (poţadovaná miera výnosnosti) v %, 

        βe          koeficient kmeňových akcií podniku, vyjadrujúci relatívnu rizikovosť           

                      podniku vo vzťahu k priemernej rizikovosti trhu, 

                                                 
3 Model vyvinuli  traja autori: SHARPE, W. F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under 

Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, September 1964, pp. 425 - 442, LINTNER, J.: The Valuation of 

Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and the Capital Budgets. Review of 

Economics and Statistics, 47, February 1965, pp. 13 - 37. Stať J. TREYNORA nebola publikovaná.       

 k = r + β r - r           (1)e e mf f
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        rm           priemerná miera výnosnosti akcií na kapitálovom trhu v %, 

        rf            bezriziková miera investovania v %
4
, 

       (rm – rf)   prémia za systematické trhové riziko (RMP - risk market premium). 

            

Pretoţe v modeli je prítomná iba prémia za systematické riziko (rm – rf), je koeficient βe tým 

prvkom, ktorý prináša do modelu rizikovosť podniku, ale iba v relácii s trhom. To znamená, 

nie riziko špecifické. Vzťah (1) môţeme prepísať do podoby: 

 

kde   EVj       očakávaná výnosnosť akcie j v %, 

         VF         výnosnosť bezrizikovej investície v %, 

          βj         beta-koeficient akcie j,  

          EVM    očakávaná výnosnosť trhového portfólia v %. 

Teoretickým základom modelu sú dve tézy: 

 Keď je kapitálový trh v rovnováhe, t. j. keď sú všetky akcie správne ocenené (preto-

ţe cenové pohyby vyrovnávajú ponuku a dopyt po jednotlivých akciách), je vzťah 

medzi výnosom a rizikom daný priamkou trhu cenných papierov (CML - capital 

market line).
5
 

 Priamka trhu cenných papierov je určovaná výnosom bezrizikového aktíva a prémiou 

za riziko jednotlivých akcií, ktoré je priamo úmerné beta-koeficientu príslušnej ak-

cie.    

 2   URČENIE BETA-KOEFICIENTU 

Beta-koeficient jednotlivých akcií teda kvantifikuje ich trhové (systematické, nediverzifikova-

teľné) riziko, tzn. meria citlivosť výnosnosti konkrétnej akcie na pohyby výnosnosti trhu, me-

rané určitým burzovým indexom. Pri praktických odhadoch koeficientov β sa trhové portfólio 

nahrádza výberom zo všetkých aktív reprezentovaných najčastejšie určitým trhovým akcio-

vým indexom, napr. SAX, S&P500, DAX a pod. Hľadanie koeficientu β je potom skôr štatis-

tickou záleţitosťou, kedy sa medzi dvoma radmi  údajov (výnos aktíva, výnos trhu reprezen-

tovaný indexom) urobí lineárna regresia. Smernica priamky, ktorá vznikne, predstavuje hľa-

daný koeficient β. Výpočet koeficientu b pri lineárnej regresii y = a + bx, kde x reprezentuje 

výnos trhu a y výnos nejakého aktíva, je totiţ celkom zhodný s postupom výpočtu koeficientu 

β.
6
 Koeficient β trhového portfólia sa rovná jednej (trh je portfólio všetkých akcií, takţe „pri-

emerná“ akcia má beta 1,0).  

Môţu nastať tieto situácie: 

β > 1 cenné papiere s koeficientom väčším ako 1 reagujú citlivejšie na zmeny trhu, 

ich riziko je väčšie ako priemerné riziko trhu 

β = 1 výnosnosť cenných papierov s koeficientom beta rovným 1 sa mení rovnako 

                                                 
4 Moţno ju stanoviť ako mieru výnosu štátnych obligácií, príp. štátnych pokladničných poukáţok (údaje: 

www.nbs.sk). 
5 Priamka trhu cenných papierov graficky charakterizuje celý model oceňovania kapitálových aktív. 
6 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. Nakladatelství  C. H. Beck, Praha 2004, s. 158 - 165.   

 EV =V + β EV -V           (2)
j F j M F
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ako výnosnosť celého trhu, ich rizikovosť je rovnaká ako celého trhu, tzn. ko-

reluje s pohybom trhu ako celku  

β< 1 a > 0 akcie s týmto koeficientom majú tendenciu pohyby trhu zoslabovať,   reagujú 

na zmeny trhu menej citlivo, ich riziko je menšie ako priemerné riziko trhu 

β = 0 bezrizikový cenný papier, tzn. stabilný výnos 

β < 0 výnos (cena) cenného papiera sa pohybuje proti pohybu trhu 

V štandardných trhových ekonomikách s rozvinutým finančným trhom sa vyčísľuje β-

koeficient kmeňových akcií ako najrizikovejších cenných papierov, moţno však určovať aj 

priemerné beta akcií jednotlivých odvetví národného hospodárstva, event. pouţiť β-koeficient 

podobných podnikov (metóda analógie). Z uvedeného vyplývajú modifikácie postupu vý-

počtu nákladov kmeňových akcií v závislosti od príslušnosti podniku k odvetviu. Konkrétne 

určenie koeficientu je záleţitosťou dlhodobých štatistických pozorovaní u jednotlivých cen-

ných papierov.  

Pri pouţití metódy analógie treba zohľadniť vplyv kapitálovej štruktúry na β, aby                sa 

dosiahla zodpovedajúca vypovedacia schopnosť v prípade odlišnosti kapitálovej štruktúry 

podniku od odvetvia, resp. iného podniku, v parametri systematického rizika.  

     

Vplyv zadlţenosti na β podniku moţno vyjadriť vzťahom: 

 

kde βL     beta leveraged, t.j. beta-koeficient podniku vrátane finančnej páky,  

       βU     beta unleveraged, beta-koeficient bez finančnej páky (nulová zadlţenosť), 

       T       sadzba dane z príjmov v % krát 1/100, 

       Kc    cudzí kapitál v trhovom vyjadrení v €, 

       Kv    vlastný kapitál v trhovom vyjadrení v €. 

Zistiť výšku bezrizikovej miery investovania rf, ani odhadnúť očakávanú mieru výnosnosti 

trhu rm,, nie je problémom. Problematickým však je odhad beta-koeficientov. Zdanlivo najjed-

noduchšie je moţné kvantifikovať historický beta-koeficient jednotlivých akcií. Výnosnosť 

trhu zastúpená výnosnosťou burzového indexu za určité minulé obdobie sa porovnáva 

s výnosnosťou konkrétnej akcie za rovnaké časové obdobie; spravidla sa pouţívajú mesačné 

výnosy za obdobie 5 rokov. Samotný výpočet beta moţno realizovať pomocou metódy na-

jmenších štvorcov alebo ako pomer medzi kovarianciou výnosnosti akcie a výnosnosti burzo-

vého indexu a rozptylom výnosnosti burzového indexu.
7
 Aj keď sa výpočet realizuje podľa 

presných vzorcov, jeho výsledok (historické beta) nie je príliš spoľahlivým ukazovateľom. 

Spoľahlivosť výpočtu závisí od počtu vstupných údajov, dĺţky obdobia, za ktoré sa údaje sle-

dujú, ako aj od zmien trhového rizika jednotlivých akcií v čase, pričom platí, ţe aj ojedinelý 

intenzívnejší výkyv môţe vypovedaciu úroveň výsledku podstatne ovplyvniť. 

Dôleţitejšie neţ historické beta je beta ex ante, t.j. očakávané budúce beta akcie. Na jeho od-

had sa pouţívajú rôzne postupy. Ak nie sú k dispozícii spoľahlivé informácie o budúcom vý-

voji hodnoty danej akcie, predpokladá sa, ţe budúce beta sa bude postupne pribliţovať 

                                                 
7 KRÁĽOVIČ, J. - VLACHYNSKÝ, K.: Finančný manaţment. Ekonómia, Bratislava 2002, s. 229 - 231. 

β = 0,66 β +0,34 1,0          (4)u h
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k priemeru na trhu, teda k hodnote 1. Na základe tohto predpokladu sa určuje „upravené be-

ta“, pričom sa často pouţíva vzorec: 

kde   βu     upravené beta, 

         βh    historické beta. 

V prípade, ţe sú k dispozícii údaje fundamentálnej analýzy danej spoločnosti alebo analýzy 

prevádzkového a finančného rizika (pri nezávislej prognóze β), môţu byť na nej zaloţené 

expertné odhady beta ex ante spoľahlivejšie, neţ sú výsledky výpočtu podľa vzorca (4).
8
 

Prémia za systematické trhové riziko je väčšinou stanovená na základe expertného posúdenia 

jednotlivých štátov medzinárodnými ratingovými agentúrami (napr. základná priráţka stano-

vená ratingovou agentúrou Standard & Poor’s plus teritoriálna priráţka podľa hodnotenia 

štátu).
9
 

ZÁVER 

Voči modelu CAPM existuje viacero výhrad. Vytýkajú sa mu najmä nerealistické predpokla-

dy, s ktorými pracuje: dokonalý trh, ďalej napr. to, ţe reláciu medzi výnosom a rizikom pova-

ţuje za lineárnu závislosť, ţe túto závislosť vyjadruje len jedným faktorom – koeficientom β, 

ktorý zobrazuje iba jednu, aj keď kľúčovú zloţku celkového rizika, a ďalšie.
10

 Hlavným pro-

blémom pouţitia modelu v podmienkach slovenských akciových spoločností je ich relatívne 

oddelená existencia od kapitálového trhu. Slovenský akciový trh je chudobný a v prípade spo-

ločností, ktoré nemajú obchodované akcie, je metóda CAPM z pouţitia vopred diskvalifiko-

vaná. 

V relácii s nákladmi vlastného kapitálu a moţnosťou ich kvantifikácie treba povedať nasle-

dovné: ani CAPM, ani ďalšie metódy opierajúce sa o kapitálový trh, nie sú vhodným 

prístupom k odhadu nákladov vlastného kapitálu v podmienkach málo rozvinutého, nedosta-

točne likvidného a alokačne neefektívneho kapitálového trhu. To je aj prípad akciového trhu v 

SR a vo väzbe naň všetkých podnikov, ktoré by chceli zaloţiť svoj odhad nákladov vlastného 

kapitálu výhradne na metodike viazanej k trhu. 

Na záver však treba uviesť, ţe bez ohľadu na to, aký prístup sa pouţije, je odhad nákladov 

vlastného kapitálu vţdy veľmi zloţitý. V prípade pouţitia modelu diskontovaných dividend je 

problematickým odhad tempa rastu dividend, v prípade modelov na oceňovanie kapitálových 

aktív je to predovšetkým odhad beta-koeficientov. Vo vyspelých ekonomikách robia ich pre-

počty špecializované firmy a publikované bývajú vo finančných správach.
11

 V podmienkach 

SR zatiaľ nie sú údaje o výnosnosti kmeňových akcií dlhodobo sledované.  

                                                 
8 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manaţerské finance. Nakladatelství  C. H. Beck, Praha 2004, s. 324. 

   MAŘÍK, M.: Určování hodnoty firem. Ekopress, Praha 1998. 
9 KISLINGEROVÁ, E.- NEUMAIEROVÁ, I.: Rozbor výkonnosti firmy (případové studie). VŠE, Praha 

2000. 
10 Douglas Breeden vypracoval model, v ktorom je riziko cenného papiera merané jeho citlivosťou na zmeny  

v spotrebe investorov. Podľa neho by sa mal očakávaný výnos akcie pohybovať skôr v súlade so spotrebným 

beta neţ s trhovým (spotrebný model oceňovania kapitálových aktív). Pozri BREEDEN, D. T.: An Inter-

temporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. Journal               

of Financial Economics, 7, September 1979, pp. 265 - 296.  

       BREEDEN, D. T. - GIBBONS, M. R. - LITZENBERGER, R. H.: Empirical Tests of the Consumption - 

       Oriented CAPM. Journal of Finance, 44, June 1989, pp. 231 - 262.    
11 Ako ďalšie z moţných riešení sa ponúka vychádzať pri odhade koeficientu β z uţ spracovaných, v danom 

okamihu známych informácií, napr. z amerického alebo európskeho akciového trhu o výnosnosti cenných 

papierov v rovnakom odvetví ako oceňovaný podnik, a následne koeficient upraviť o vplyv kapitálovej 

štruktúry. Na tento účel moţno taktieţ vyuţiť zdroj Bloomberg, Reuters, S&P, Value Line a pod. Upravené 
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Vzhľadom na nedostatok relevantných informácií moţno len s ťaţkosťami uskutočniť kalku-

láciu pre odhad beta-koeficientu a výpočet nákladov vlastného kapitálu podľa CAPM. Vý-

chodiskom zostáva stavebnicová metóda alebo tzv. build-up model, empirická metóda odhadu 

očakávanej výnosnosti vlastného kapitálu pouţívaná frekventovane v ekonomikách s málo 

rozvinutým kapitálovým trhom. Podobne ako CAPM vychádza z bezrizikovej miery výnos-

nosti (spravidla výnosnosť dlhodobých štátnych dlhopisov alebo pokladničných poukáţok), 

ku ktorej kalkuluje priráţky za špecifické riziká, ale nezahŕňa faktor β, ktorý zachytáva sys-

tematické riziko. Stavebnicová metóda je zaloţená na subjektívnom a nie trhovom hodnotení 

rizika. V praxi existuje veľké mnoţstvo variantov tejto  metódy. 

     Príspevok je výstupom riešenia grantovej úlohy MŠ SR a SAV 1/0357/11 Výskum moţnosti 

aplikácie fuzzy-stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov kvantifikácie                                 

a diverzifikácie podnikových rizík. 
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ABSTRAKT  

Rapid Prototyping je metoda rychlé přípravy prototypŧ z počítačových dat. Nahrazuje dosud 

pouţívané metody třískového obrábění na CNC obráběcích strojích. Přínosem této metody je 

v oblasti slévárenské technologie okamţitá příprava modelŧ pro zaformování a výrobu slévá-

renské formy. Článek se zaměřuje na aplikaci této technologie pro přípravu modelŧ pro odlé-

vání do kaučukových forem. Počítačový model byl konstruován v programu Inventor. Výroba 

prototypŧ slévárenských modelŧ probíhala na 3D tiskárně Objet 250 Eden v laboratořích 

Ústavu výrobního inţenýrství. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rapid Prototyping, slévárenská technologie, model, CAD  

ABSTRACT  

Rapid prototyping is a method of instant part production from computer data. Rapid prototy-

ping replaces the currently used methods of machining on CNC machines. The benefit of this 

method is the immediate preparation of casting models for the production of casting mold 

cavities. The article focuses on the application of this technology for the preparation of mo-

dels for casting in rubber molds. A computer model was designed with Inventor software. 

Prototyping model for casting was printed at the 3D printer Objet Eden 250 in the Laboratory 

of the Department of Production Engineering  

KEY WORDS  

Rapid Prototyping, Casting Technology, Model, CAD  

ÚVOD 

Vývoj ve vlastní slévárenské výrobě historicky směruje k odlitkŧm se stále vyšší přesností, 

kvalitou povrchu a tvarovou sloţitostí, se zvýšenými poţadavky na mechanické a fyzikální 

vlastnosti, a to vše při nutně klesajících materiálových a energetických nákladech. Současné 

moţnosti slévárenské technologie jsou dnes stále větší, díky pokroku v oblasti metalurgie, 

výroby forem a systému řízení jakosti. [5] Další moţností pokroku se nabízí s rostoucím vyu-

ţíváním počítačové techniky a metod z nich vyplývajících, jako je technologie Rapid Prototy-

ping. Přínosem této technologie je rychlost přípravy prototypu na základě počítačových dat. 

Uplatnění technologie Rapid Prototyping ve slévárenské technologii vede k odstranění třísko-

vých metod obrábění při výrobě modelu (obr. 2). Technologie má v současnosti nevýhodu 

poměrně drahé výroby prototypŧ; snahou je připravovat slévárenské modely s co moţná nej-

menším objemem. Při této metodě výroby je totiţ cena závislá především na hmotnosti re-

spektive na objemu připravovaného modelu.  

 
Obr.1  Zjednodušený výrobní postup zhotovení odlitku 
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1 CAD: MODELOVÁNÍ POLOTOVARU 

Slévárenskou technologií se vyrábí polotovary – odlitky roztavením kovu nad teplotu tání a 

odléváním do dutiny formy, která je nositelem tvaru součásti (Obr. 1). Před odléváním je nut-

né v určitých případech formu vyrobit na základě otisku slévárenského modelu. Slévárenský 

model musí respektovat smrštění licího materiálu, technologické a obráběcí přídavky, úkosy a 

rádiusy. Modelování slévárenských modelŧ je převáţně řešeno za pomoci CAD softwarŧ. Pro 

tento příspěvek byly modely konstruovány s vyuţitím programu Inventor Professional. Na 

součást byly kladeny poţadavky estetické a funkční; proto byl zvolen model utahovacího klí-

če s otvírákem láhví se symboly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ústavu výrobního inţe-

nýrství (Obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Model součásti klíče s otvírákem 

Prvním krokem pro výrobu odlitku je navrţení součásti podle výkresového zadání. Takto vy-

tvořený model zahrnuje kritická místa nevhodná pro slévárenskou technologii. Jde o ostré 

úhly a přechody, kde tavenina licího materiálu nezateče a kolmé stěny do licí roviny – obr. 2, 

mající za následek nemoţnost odformování. Model součásti je následně konstrukčními úpra-

vami převeden do podoby slévárenského modelu – obr. 3. Slévárenský model zahrnuje: 

 Lineární smrštění materiálu odlitku 

 Slévárenské úkosy 

 Rádiusy a zaoblení hran 
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Obr. 3 Slévárenský model součásti klíče s otvírákem 

Po úpravě modelu součásti vzniká slévárenský model. Objem slévárenského modelu 

v porovnání s modelem součásti narŧstá v dŧsledku aplikace slévárenských přídavkŧ (obr. 4). 

Je nutné poznamenat, ţe model je navrţen pro konkrétní licí materiál. Během tuhnutí taveniny 

dochází ke smršťování materiálu. Slévárenský model je zvětšen o konstantní hodnotu lineár-

ního smrštění při tuhnutí. 

 
Obr. 4 Porovnání objemu modelu součásti a slévárenského modelu 

2 RAPID PROTOTYPING: VÝROBA SLÉVÁRENSKÉHO MODELU 

Před tiskem slévárenského modelu bylo zapotřebí vytvořené dílce v programu Inventor pře-

vést do vstupního formátu tiskárny STL (Stereo Litography nebo Standard Triangulation 

Language). Tento formát reprezentuje velmi jednoduchý zápis trojrozměrných objektŧ sloţe-

ných z jednotlivých trojúhelníkových plošek. Po převedení stačí zapnout tiskárnu a tisknout 

(Click&Built). Z výběru materiálu, který tiskárna k tisku pouţívá, byl pro slévárenský model 
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pouţit stavební materiál na bázi polymerní pryskyřice s obchodním názvem „VeroWhite“ a 

jako podpŧrný materiál „FullCure®705 Support“ na bázi gelu (tab. 1). Tiskárna vytváří model 

technologií FDM (Fused Deposition Modeling) tak, ţe nanáší stavební materiál po vrstvách a 

vytvrzuje UV zářením. 

 

 
Obr. 5 3D tiskárna Objet Eden250 (vlevo) a náhled pracovního prostoru tiskárny s umístěním modelŧ 

(vpravo) 

Po tisku se slévárenský model musí očistit od podpŧrného materiálu, který během tisku slouţí 

k snadnému oddělení materiálu od podloţky, k ochraně výrobku, výplni dutin a také umoţnu-

je tisknout i vodorovné otvory. Během tisku se výrobky tisknou na vyjímatelnou podloţku 

(obr. 5 vpravo). Slévárenský model (obr. 6) se pomocí vlaţné vody a polymerního nástroje 

očistí od podpŧrného materiálu tak, aby nedošlo k poškození. 

 

 
Obr. 6 Slévárenský model klíče s otvírákem 

 

Velikost pracovního stolu 250 x 250 mm 

Pracovní rozsah (d x š x v) 250 x 250 x 205 mm 

Rozlišení v osách X – Y – Z 600 – 300 – 1600 dpi 

Přesnost 0,1-0,2 mm  

(v závislosti na geometrii, orientaci a 

rozměrech modelu) 
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Tloušťka horizontální vrstvy  

Podporované materiály FullCure®720 

VeroWhite 

VeroBlue 

VeroBlack 

FullCure®705 Support 

Nejmenší tloušťka stěny 0,6 mm 

Tab. 1Základní technické parametry 3D tiskárny Objet 250 Eden 

3 VÝROBA FORMY A ODLITKU SOUČÁSTI 

Vytištěný slévárenský model dále slouţí jako otisková matrice pro vytvoření dutiny formy. 

Pro materiál formy byl pouţit silikonkaučuk Lukoprenu N 1522. Jde o silikonový dvousloţ-

kový kaučuk kondenzačního typu. Po smíchání pasty s katalyzátorem dochází k vulkanizaci v 

celé hmotě během několika hodin za tvorby silikonové pryţe, která nemá adhezi k podkladu. 

Formování probíhalo tak ţe spodní rovina slévárenského modelu byla shodná s rovinou licí. 

Model byl poloţen na rovinnou desku s rámem po obvodu modelu. Následovalo naváţení 

pasty s katalyzátorem a slévárenský model byl touto hmotou zalit. Po vulkanizaci, vyjmutí 

modelu a začištění je dutina formy připravena k odlévání (obr. 7). 

 

 
Obr. 7 Slévárenská forma ze silikonkaučuku 

Materiály odlitku byly cín a vosk. Licí materiál byl převeden do tekutého stavu a odlit do při-

pravené dutiny dormy. Po zchladnutí bylo moţné odlitek (obr. 8) vyjmout a proces odlévání 

opakovat. V případě odlévání cínu vznikaly nedostatky v zaplnění menších tvarových dutin a 

uzavření vzduchu. Tato vada se u voskového odlitku neobjevila. 
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Obr. 8 Odltek součásti klíče s otvírákem 

ZÁVĚR 

Ve výrobě s vyuţitím Rapid Prototyping vytvářejí počítačové technologie přímou vazbu mezi 

návrhem, modelováním a výrobou. Tato vazba se označuje jako přímá digitální výroba – 

DDM (Direct Digital Manufacturing). Aplikace Rapid Prototypingu v oblasti slévárenské 

technologie je novou oblastí a umoţňuje nahradit metody třískového obrábění při tvorbě slé-

várenských modelŧ. Výroba s vyuţitím Rapid Prototyping v porovnání s výrobou na CNC 

stroji je pro součást klíče s otvírákem časově úspornější, vzhledem ke sníţení vedlejších časŧ. 

Při návrhu je nutné zvaţovat technické moţnosti tiskárny Rapid Prototyping, její rozlišitelnost 

a nejmenší pracovní krok. Při posuzování volby technologie Rapid Prototyping se hodnotí 

také objem součásti. Z dŧvodŧ ceny stavebního materiálu modelu na Rapid Prototypingu jsou 

vyráběny kusově méně objemné modely sloţitějších tvarŧ.  

Výhody Rapid Prototyping: 

 Výroba tvarově sloţitých funkčních modelŧ 

 Rychlost zhotovení modelŧ 

 Rŧzné stavební materiály s rŧzným barevným odstínem 

 Výroba z počítačových dat 

Naopak nevýhodami technologie Rapid Prototyping jsou: 

 Pořizovací náklady a cena stavebního materiálu 

 Rozměrová omezení modelŧ 

 Přesnost v závislosti na pouţité technologii Rapid Prototyping.  

Uplatnění je moţné, jak bylo ilustrováno v uváděném příspěvku, pro výrobu semitrvalých a 

netrvalých slévárenských forem. 
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ABSTRAKT  

Jedním z velmi dŧleţitých jevŧ vysoce přesného obrábění je rozměrový účinek, kdy při ma-

lých hloubkách řezu měrný řezný odpor výrazně roste a posuvová síla převaţuje nad silou 

řeznou. Rozměrový účinek je hlavním dŧvodem toho, ţe běţný model řezání nelze vyuţít pro 

proces vysoce přesného obrábění. 

Jiný dŧvod pro respektování rozměrového účinku vychází z předpokladu, ţe smykové napětí 

roste s rŧstem deformační rychlosti. 

Další dŧvod zvaţování rozměrového účinku je dŧsledkem nehomoganity materiálu, která se 

dá pozorovat na zadní straně třísky 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT  

One of the most important effects during  ultra precision machining is the size effect, when 

under small depth of cut, the  specific cutting resistance  expressively increases and feed force 

predominates  over cutting force. Size effect is the main reason of it, that actual cutting model 

can not be used  for the process of ultra precision machining. An other reason  for respecting 

the size effect goes out from conditions that the shear stress increases when the rate of strain 

increases too. The next one reason why to consider the size effect is non homogeneity of mate-

rial, which can be observed on the outer  chip side. 

KEY WORDS 

Ultra precision machining, size effect 

ÚVOD 

Miniaturizace součástí nabývá stále více na svém významu. Její zavádění vede k novým po-

ţadavkŧm, které někdy nemusí splňovat současné výrobní procesy. Ty technologie, které se 

zabývají problémy strojírenské mikrovýroby, jsou často limitovány malým počtem výrobkŧ 

v sériích, na rozdíl od elektrotechnického prŧmyslu, kde pokrok v tomto směru je mnohem 

větší. Pro srovnání obou těchto výrob je nutné vzít v úvahu, ţe technologie v elektroprŧmyslu 

jsou zpracovávány pro hromadnou výrobu. Výroba malých a středních sérií je méně ekono-

mická. Je proto nutné hledat moţnosti, jak zaplnit mezeru mezi těmito odvětvími.  

V oboru technologie obrábění je třeba přecházet od klasických technologií k technologiím 

mikro- příp. nano- řezání. Výchozím předpokladem jsou zkušenosti získané koncem minu-

lého století v oboru vysoce přesného obrábění. Jeho cílem bylo dosahování velmi hladkých 

povrchŧ s drsností několika nanometrŧ, přesných rozměrŧ i tvarŧ, při vyuţívání nových po-

krokových nástrojových materiálŧ a nových technologií např. při výrobě forem. 

Z technologického hlediska jsou výrobní procesy vyuţívané v elektrotechnickém prŧmyslu 

rychlejší neţ v oborech, které realizují výrobu kovových součástí, polymerŧ nebo keramiky. 

Pro všechny technologie je současná situace ve výrobních procesech výzvou pro vytváření 

technologických základŧ pro prŧmyslovou výrobu mikrovýrobkŧ a budoucího napojení na 

nanovýrobu. Vývoj výrobkŧ a jejich konstrukce jsou významným předpokladem schopnosti 
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podniku do budoucna. To se projeví ve schopnosti vidět a vyuţívat moţnosti, které přinášejí 

mikro- a nanotechnologie. To povede k tomu, aby se vyuţívalo menších rozměrŧ součástí, 

aby se zmenšovaly přídavky na opracování a aby výroba byla realizována v čistém prostředí. 

Z hlediska mikrotechnologie se bude objevovat poţadavek odebrání velmi malého mnoţství 

materiálu. Tento problém představuje dosti sloţitý systém, který musí brát v úvahu nejen ge-

ometrii nástroje, ale i účinky plastické deformace.  

V posledních letech se začal objevovat model vysoce přesného obrábění, který vyuţívá mole-

kulární a fluidní dynamiku a je zpracován i s ohledem na vlastnosti a chování obráběného 

materiálu při řezání. 

1 ROZMĚROVÝ ÚČINEK ŘEZÁNÍ 

Proces řezání je procesem plastické deformace, která probíhá za extrémních podmínek zatě-

ţování. Při vysoce přesném obrábění je nutné vzít v úvahu ještě další skutečnosti, jako je 

zmenšování přídavkŧ materiálu a tím odebírání malých rozměrŧ třísek. Kdyţ se zmenšuje 

rozměr odebíraného materiálu, dochází k výrazné změně energetického stavu v oblasti řezání. 

Roste měrný řezný odpor, roste měrná energie. Tato skutečnosti je také označována jako roz-

měrový účinek. Řada autorŧ [1,2,3,4] prováděla pro ověření tohoto účinku zkoušky při brou-

šení, frézování, soustruţení a porovnávali své výsledky i se zkouškami tahovými. 

 

Obr. 1 Vztah mezi tloušťkou třísky a smykovým napětím 

( Tanaguchi,[2]) 

 

Na obr.1 jsou výsledky zpracované profesorem Tanaguchim  [2]  při řezání a doplněné ještě o 

údaje při tahových zkouškách. 

Shaw [5] popsal vznik rozměrového účinku u všech strojírenských materiálŧ jako dŧsledek 

nehomogenity těchto materiálŧ. Jako dŧkaz uvedl záznamy zadní strany třísky, kdy při vel-

kém zvětšení je moţné pozorovat jednotlivé skluzové pásy (obr.2). Bylo také konstatováno, 

ţe tyto skluzy vŧbec neodpovídají atomovým rovinám, ale jsou to naprosto jiné roviny. 

Zkoušky provedené na rŧzných materiálech [10] kdy rozměry lamel se pohybovaly v rozsahu 

okolo 5 m   
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Obr. 2 Volný povrch třísky materiálu 17 242 

(vc = 20 m.min
-1

 ;  f = 0,15 mm.ot
-1

 ;  ap = 1,5 mm),[10] 

 
Obr. 3 Volný povrch třísky materiálu 17 24 

2 (vc = 130 m.min
-1

 ;   f = 0,15 mm.ot
-1

 ;  ap = 1,5 mm)  [10] 

 

Snaha o poznání základního mechanismu plastické deformace při řezání byla úspěšně řešena 

s rozvojem přístrojové techniky. Ta přispěla k popisu tohoto mechanismu pomocí dislokační-

ho procesu. Vyuţití dislokační teorie se uplatňovalo především při odebírání velmi malých 

třísek, kdy byl sledován vznik lamelární textury třísky jako výsledek plastické deformace. 

Zkoušky provedené na rŧzných materiálech (Obr.2,3,) jasně potvrdily,  ţe textura je tvořena  

mikrolamelami. Textura třísky svědčí o základním mechanismu plastické deformace společ-

ném pro všechny zkoušené materiály. Při obrábění polykrystalických materiálŧ je nutné počí-

tat s tím, ţe rŧst řezné rychlosti výrazně ovlivní tvoru třísky, především stabilitou plastické 

deformace. Periodická základní mikrolamelární textura třísky není prakticky závislá na změně 

řezných podmínek. 

Nestabilita plastické deformace se na tvorbě třísky projevuje tím, ţe ţádná část  povrchu třís-

ky  není rovnoběţná s neobrobeným povrchem. To znamená, ţe kaţdá lamela byla vystavena 

plastické deformaci. Při tvorbě třísky dochází pod účinkem dislokací k rŧstu napětí. Maxi-

mální hodnota tohoto napětí je určována energií potřebnou k tomu, aby dislokace se dále do 

pohybovaly a vyvolaly degradaci seskupení dislokací a jejich přestavbu. 
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V přilehlé vrstvě vzniklé lamely se začnou vytvářet nové dislokační shluky. Během této pře-

stavby se tvoří nová mikrovrstva, nová mikrolamela. Kdyţ smykové napětí dosáhne hodnotu 

nutnou pro interakci, dojde k jejímu usmýknutí. Tento proces je cyklický. 

Při řezání vzniká stupňovitý napěťový gradient před břitem nástroje a velká koncentrace na-

pětí.. To vyţaduje, aby materiál odcházel ve velmi malém objemu (smykové pásy) 

v jakémkoliv čase, místo toho, aby se chovat tak, jak je tomu u velkých vzorkŧ při tahových a 

tlakových zkouškách. Při řezání je malá pravděpodobnost, ţe se najde slabé místo v pásmu 

zatíţení, neţ je tomu při stlačení. Tento rozměrový účinek je také jeden z dŧvodŧ proč extra-

polace tahových a tlakových zkoušek vztahujících se k deformaci při řezání bude udávat smy-

kové napětí, které se obecně jen slabě přibliţuje tomu, které nastává při řezání. 

Tvárné materiály obsahují řadu vad, a proto také zde se projevuje vliv rozměrového účinku. 

Vliv rozměrového účinku a deformačního zpevnění je v tomto případě velký a odpovídá roz-

dílu mezi max. a min. smykovým napětím ve smykové rovině. 

Rozměrový účinek, který se takto projeví, odpovídá nehomogenitě deformace. To také vysvět-

luje, proč se měrná energie při řezání mění s tloušťkou třísky. 

2 ENERGETICKÁ ANALÝZA PROCESU ŘEZÁNÍ  

Běţně se při pravoúhlém řezání určují sloţky řezné síly Fc  a Ff . Toto je prováděno pro urče-

ní měrné energie u, protoţe tato se ukazuje být konstantní pro daný materiál obráběný za rŧz-

ných řezných podmínek. Měrná energie je nezávislá na řezné rychlosti.  

Vlivy na měrnou energii jsou následující: 

a) chemické a strukturní vlastnosti materiálu, 

b) úhel čela, 

c) nedeformovaná tloušťka třísky  hD . 

 

Měrná energie se mění přibliţně s tloušťkou třísky. Její převrácená hodnota bývá často vzta-

ţena k rozměrovému účinku 5. 

2,0

Dh

1
u   

Jiní autoři [16]  sledovali nárŧst měrné energie a tím i význam rozměrového účinku měřením 

řezných sil při velmi malých hloubkách řezu (obr.4). Je-li zmenšována hloubka řezu, elastic-

ko-plastické tření na hřbetě nástroje roste a tím roste i celková energie. 
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Obr. 4 Změna sloţek řezné síly Fc , Ff  při změně hloubky řezu  [16] 

 

3 DEFORMAČNÍ CHOVÁNÍ MATERIÁLU PŘI ŘEZÁNÍ 

Při oddělování částic materiálu řezáním dochází k podstatnému rŧstu měrné energie, kdyţ se 

zmenšuje rozměr třísky. Obecně se uvaţuje, ţe je to proto, ţe všechny kovy obsahují defekty, 

a kdyţ se rozměr oddělovaného materiálu zmenšuje, dochází pravděpodobně ke sníţení napětí 

u defektŧ. Jsou-li smyková napětí a deformace v kovu při řezání vysoká, mikrotrhliny se ob-

vykle tvoří v rovině smykové. Je-li řezaný materiál velmi křehký, nebo tlakové napětí v této 

rovině je relativně nízké, budou se mikrotrhliny spojovat do velkých trhlin, umoţňujících rŧst 

neplynulého tvaru třísky. 

Kdyţ se tvoří neplynulé mikrotrhliny v rovině smykové, tyto se přetvořují jako deformace, 

která spojuje pohyb dislokací pro celkový skluz v rovině smykové. Relativně nedávno 

bylo uvedeno jiné vysvětlení rozměrového účinku při řezání, které je zaloţené na předpokla-

du, ţe smykové napětí roste s rŧstem rychlostní deformace. Kdyţ se toto aplikuje na řezání, je 

v této analýze uvaţováno to, ţe ve smykové rovině přetrvávají podmínky odpovídající sklu-

zovému napětí vyvolané rychlostí deformace. Tím se dá také uvaţovat, ţe účinky deformační 

rychlosti mŧţe být odpovědný v některých případech za rozměrový účinek při řezání. Pro 

ověření byly provedeny zkoušky řezáním na oceli 14 331 zušlechtěné, tj. kalené (830
o
/30 

min) a popuštěné na  540
o
/50 min). 
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Vzorky byly soustruţeny rychlostí  vc = 40 aţ 200 m.min
-1

 při posuvu f = 0,1 mm.ot
-1

, 

hloubce řezu  ap = 1,5 mm.  Při pravoúhlém řezání byly měřeny sloţky řezné síly, tj. Fc a Ff . 

Úhel čela byl  -6
o
 . 

Jako nástroje byly při soustruţení pouţity nástroje s vyměnitelnými destičkami SK P20 

TPUN16, práce byla bez chlazení. 

Výsledky zkoušek potvrdily rŧst smykového napětí s řeznou rychlostí (obr5). 

 

 
Obr. 5 Závislost smykového napětí na řezné a deformační rychlosti 

 

Současně byla vyhodnocována veličina udávající změnu prŧběhu smykového napětí na de-

formační rychlosti  m   (obr.6).  Tato veličina je ve srovnání s exponentem zpevnění     o řád 

menší a pohybuje se při deformačních rychlostech    = 3,5 . 10
2
 aţ  4,1 . 10

3
  [s

-1
] v rozsahu  

0,01 aţ 0,065. 
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Obr. 6 Závislost exponentu  m   na řezné a deformační rychlosti 

Rozměrový účinek se mŧţe projevit i u jiných technologických operací, u kterých dochází 

k miniaturizaci součástí a jejich rozměrŧ. Nejvýrazněji se projevuje u metod obrábění, které 

mají zvláštní postavení, protoţe jsou vyuţívány pro dokončování vysoce přesných součástí. 

Proto byla hlavní pozornost věnována především metodám soustruţení a broušení. Také u 

metod frézování je moţné se v současné době setkat s vlivem rozměrového účinku. 

Při frézování nástroji s kulovitým zakončením břitu, nebo u čelních fréz s plochým břitem, 

které se vyuţívají při frézování kalených ocelí. Hlavním obsahem řešení je porovnání interak-

ce materiálu obrobku a materiálu nástroje při odebírání mikro rozměrŧ třísky. Znalost těchto 

podmínek se promítne do výsledné drsnosti frézovaného povrchu, protoţe rozměry ostří, pře-

devším jeho poloměr ovlivňují minimální hloubku řezu. 

Jinou oblastí, která ukazuje, ţe je nutné sledovat vliv rozměrového účinku na výsledek tech-

nologické operace je technologie tváření. Při této operace je moţné rozměrový účinek spojit  

s problémy tribologickými.  I zde je snaha pracovat s menšími rozměry tvářených plechŧ, 

jejichţ tloušťka se mŧţe pohybovat v rozmezí 0,02 aţ 2 mm. Při tváření je celý proces ovliv-

ňován podmínkami tření. Porovnáváním těchto podmínek s rŧznými rozměry tvářených mate-

riálŧ je moţné vyhodnotit rozměrový účinek při tváření. 

ZÁVĚR 

Při řezání s velmi malými hloubkami třísky se začne projevovat účinek negativního úhlu čela 

a elastického odlehčení obrobku na hřbetě nástroje coţ nelze zanedbávat. Tyto dva faktory 

mají velký vliv na rozměrový účinek, který se neobjevuje u běţného obrábění. Další sku-

tečností, se kterou je nutné počítat je deformační chování materiálu při odebírání velmi ma-

lých rozměrŧ třísky. Za těchto podmínek se chování třísky blíţí tečení kapaliny. Smykové síly 

u pevných látek jsou úměrné deformaci v materiálu, zatímco smykové síly v kapalině jsou 

úměrné rychlosti deformace [16]. Proto je nutno sledovat změny smykového napětí a expo-

nentu m  , který vyjadřuje závislost změn smykového napětí na deformační rychlosti. Při vy-

soce přesném řezání, kdy jsou odebírány malé rozměry třísky a kdy se pracuje vysokými řez-

nými rychlostmi, dochází ke zvýšení tvrdosti oddělovaných částic a to z dŧvodŧ deformační-

ho zpevňování Tvrdost oddělovaných částic se zvyšuje v dŧsledku rŧstu napěťového gradien-
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tu při zmenšování rozměru třísek. To je také dŧvod, který vysvětluje existenci rozměrového 

účinku při řezání. 

V teorii napěťového gradientu jsou navrţeny dva typy dislokací. Geometrické, které jsou 

zodpovědné za účinek zpevňování a statické, akumulované, které  jsou ovlivněny deformač-

ním gradientem. Významný je jejich vzájemný poměr.Z toho také vyplývá, ţe gradient de-

formace je  jednoznačně zodpovědný za rozměrový účinek  při řezání. 

Výsledky experimentu uvedené v tomto příspěvku ukazují, jak se mění smykové napětí 

v závislosti na deformační rychlosti a také, jaký je gradient napětí vyjádřený součinitelem m. 

Dá se předpokládat, ţe uvedené informace přispějí k osvětlení významu rozměrového účinku. 
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ABSTRAKT  

V príspevku je predstavený nový postup dynamického modelovania rizík procesov siete. Ide 

o postup, ktorý umoţňuje zohľadňovať a zabezpečovať, okrem charakteristických   vzťahov    

procesov   sieťového  prostredia, tieţ ich dynamickosť, neurčitosť prostredia, komplexnú op-

timalizáciu, multikriteriálne hodnotenie procesov a agregované   hodnotenie  rizík  procesov 

siete. Vďaka  takémuto  postupu  sa s  overovaním   hodnôt  rizík  procesov projektu  siete  sú  

optimalizované i varianty projektu  siete.  Takéto pokusy sú v praxi nemoţné. Beţným po-

stupom návrhu projektu, bez simulovania variantov procesov siete, sa nedosahujú výsledky 

resp. podklady pre vyčíslenie pravdepodobnosti rizík. Je to pridaná hodnota projektu, ktorá 

umoţňuje projektantovi  hlavne identifikovať,  analyzovať a hodnotiť riziká procesov siete. 

Pre prax to znamená minimálne lepšie si uvedomenie moţných rizík  procesov siete, na zá-

klade výstupov zo simulácie, a z toho vyplývajúcich následkov. Ale tieţ v mnohých prípa-

doch návrh nových  variantov riešenia (opatrení) procesov projektu siete,  ktorými sa zistené 

riziká eliminujú. Prv uvedený postup modelovania procesov siete bol aplikovaný vo vybra-

ných podnikoch. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

riziko, proces, modelovanie, dodávateľsko odberateľská sieť, agregované hodnotenie rizík 

ABSTRACT  

In a contribution there is introduced a new progress  of dynamic modeling of risk    processes. 

It is a progress, which allows to heed to a dynamic and generality of environment, complex 

optimalization, multicriterial process valuation and aggregating risk valuation in process ne-

tworks. A common progress of project proposal without variant simulation of network pro-

cesses, there are not many results, let us say      backups for calculating of risk probability. It 

is a project added value, which allows to the planner to identify and analyse and value ne-

twork risk processes.  For a practice it means some better realization of network risk proces-

ses, on the basis of outputs from simulation, and from its aftermaths. But also in many cases 

there was found a new solution variant of network project processes, by which are risks eli-

minating. First stated progress of network modeling  processes was applied in chosen         

companies. 

KEY WORDS  

risk, process, modelling, suppliers-customers network, aggregating risk valuation  

ÚVOD 

Komplexné a dynamické riadenie rizík v dodávateľsko odberateľských sieťach  je stále zloţi-

tejšie a významnejšie pre finálne podniky siete. Či uţ v dôsledku  narastajúcich globálnych 

turbulencií, ktoré pôsobia v súčasnej dobe na trhu, ale tieţ v dôsledku pôsobenia systémovej 

dynamiky v sieti.  Nie je moţné ich v sieti nezohľadňovať, pretoţe spôsobujú spravidla zvy-

šovanie nákladov u jednotlivých partnerov siete, ale tieţ finálnemu podniku umoţňujú spravi-

dla riešiť riziká aţ vtedy, keď  vzniknú. Preto manaţéri musia  kaţdý deň analyzovať potenci-



 

48 

 

álne rizika siete a riešiť potenciálne problémy hneď v  ich zárodku. Príprava na riešenie po-

tenciálnych rizík siete, ktoré môţu ohroziť chod siete nie je jednoduchá. Je to prácny postup,   

ktorý, ale zabezpečuje ako sa na riešenie rizík dobre pripraviť, či uţ formou ich zmiernenia 

alebo maximálneho moţného eliminovania. 

1 ZÁKLADNÉ MODULY RIADENIA RIZÍK PROCESOV SIETE   

V praxi sa obvykle aplikujú nasledovné moduly, ktoré vytvárajú podmienky na optimálne 

riadenie rizík procesov siete: 

 Strategický návrh dodávateľsko odberateľskej siete – ide o aplikovanie súboru 

postupov modelovania, ktoré umoţňujú určiť optimálny počet členov siete, ich loka-

litu a celkový objem tovaru, ktorý sa predpokladá prepraviť v rámci zabezpečovania 

plánovaných objednávok zákazníkov. 

 Plánovanie dopytu - nástroje predpovedania dopytu na báze on-line spolupráce, 

evidencia a vyhodnotenie predajných a prevádzkových procesov vytvárajú priazni-

vejšie podmienky pre presnejšie odhadnutie budúcich         poţiadaviek zákazníkov 

a ich následné zvládnutie.  

 Plánovanie distribúcie - analýza stavu zásob a návrh optimálneho riadenia stavu zá-

sob pre plánované obdobie s cieľom zabezpečenia vyváţeného stavu medzi úrovňami 

dodávok zásob a investíciami do zásob. 

 Plánovanie výroby - postupy výrobného plánovania zohľadňujúce podmienky  vo 

výrobe a montáţi.  

 Preprava a logistika - plánovanie všetkých procesov prepravy tovaru. 

 RFID - komplexné aplikovanie technológie RFID  na vytypované procesy siete, čo 

vytvára podmienky na ich optimalizáciu, identifikáciu, monitorovanie a    kontrolo-

vanie. 

  Riadenie udalostí - proaktívna  technológia, ktorá v reálnom čase umoţňuje získať 

informácie o podmienených udalostiach  procesov siete a ihneď ich komunikovať za 

účelom návrhov účinných a efektívnych opatrení. 

Okrem prv uvedených modulov na optimálne riadenie rizík procesov siete sa    odporúča vyu-

ţívať simulačné modely na simulovanie reality, ktoré  umoţňujú lepšie porozumieť  problémy 

procesov siete a predpovedať následky spojené s rôznymi scenármi. Modelovanie scenárov 

napomáha rizikovým manaţérom prijímať podnikateľské rozhodnutia tým, ţe umoţňuje po-

rovnať väčšie mnoţstvo potenciálnych vývojových moţností, riadiť široké spektrum vzáj-

omne súvisiacich rizík procesov siete a agregované hodnotenie rizík procesov siete. Finálne 

podniky siete často čelia rizikám, ktoré sa navzájom komplikovanými spôsobmi ovplyvňujú 

a potrebné je  tieto riziká hodnotiť, účinne a efektívne riadiť.  

2 CHARAKTERISTICKÉ FAKTORY RIADENIA RIZÍK PROCESOV SIETE   

Pre dodávateľsko odberateľské procesy  siete je charakteristické, okrem sieťového prostredia, 

tieţ  dynamickosť, neurčitosť prostredia, komplexnosť optimalizácie,   multikriteriálne rozho-

dovanie, skupinové rozhodovanie a agregované hodnotenie  rizík procesov  siete.  

Odporúča sa prv uvedené faktory ovplyvňujúce celkové chovanie procesov siete analyzovať 

pomocou špecifikácie rôznych scenárov a analýzy citlivosti modelov.   Pretoţe ide o komplex 

faktorov, ktoré je veľmi náročné sumárne zahrnúť do jedného modelu siete, obvykle sa volí 

postup  postupného budovania čiastkových modelov siete a ich vzájomné prepojenie do kom-

plexného modelu riadenia rizík procesov sieti.  
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Hodnotenie rizík procesov siete v modeli sa uskutočňuje buď na úrovni projektového návrhu 

alebo realizačného návrhu. Projektový návrh siete vychádza z dekompozície projektu na jeho 

jednotlivé stavebnicové časti aţ do úrovne procesov siete. Realizačný návrh projektu je spra-

vidla členený na procesy a činnosti a definuje väzby medzi týmito procesmi a činnosťami. 

Kaţdý atribút (stavebnicový prvok  projektu, proces v harmonograme úloh projektu) je dopl-

nený variabilitou projektovaného     parametra, v ktorom sa predpokladá, ţe sa bude skutočná 

hodnota procesu siete pri realizácií vyskytovať. V rozmedzí takto definovaných  intervalov sa 

simulujú potenciálne hodnoty projektovaného parametra či uţ pri projektovom návrhu alebo 

pri realizačnom návrhu.  

3 CELISTVÝ PRÍSTUP K HODNOTENIU PROCESOV PROJEKTU SIETE         

POMOCOU SIMULAČNĚHO MODELU  

Autor sa problematikou modelovania procesov siete zaoberá uţ dlhšie obdobie. Vyuţíva si-

mulačný prostriedok Project Management Forecast, ktorý umoţňuje zohľadniť v modely 

okrem prv uvedených charakteristických faktorov riadenia rizík procesov siete (kapitola 2) 

naviac ešte: 

 modelovanie variability procesov siete, 

 modelovanie cyklov v procesoch projektu, 

 modelovanie vetvenia procesov siete,  

 optimalizáciu variantov projektu siete (multikriteriálne hodnotenie procesov), 

 modelovanie komplexnej tvorby hodnôt tovarov siete, 

 agregované hodnotenie rizík procesov simulovaného projektu (pravdepodobnosť vý-

skytu rizík procesov a hodnôt škôd), 

 modelovanie empirickej analýzy citlivosti parametrov procesov projektu siete (obr. 

1), 

 nezávisle opakované simulácie procesov projektu siete, 

 stavebnicový prístup k modelovaniu projektu procesov siete, 

 súčasne modelovanie viacerých projektov, 

 simuláciu projektu siete v priebehu realizácie projektu. 

         

 Vďaka týmto moţnostiam simulačného prostriedku sa dosahujú výstupy simulovania agre-

govanej analýzy rizík procesov siete veľmi prehľadným a výpovedným  spôsobom, ktoré po-

skytujú početné informácie o príleţitostiach, ale i o hrozbách v súhrnnej podobe.  Napr.  dosi-

ahnutie veľmi  nepriaznivého stavu (hrozby) projektu, je tieţ dôvodom si znovu  zopakovať  

napr. 100 ďalších nezávislých simulačných   pokusov s práve platným  modelom  a tak si buď 

potvrdiť alebo korigovať dosiahnutý stav hrozby projektu  simulovaním. To sú vymoţenosti, 

ktoré poskytuje jedine simulačný model. 

Zároveň  s overovaním hodnôt rizík procesov projektu siete sú optimalizované i  varianty pro-

jektu  siete.  Takéto pokusy sú v praxi nemoţné. Beţným postupom návrhu  projektu, bez 

simulovania variantov procesov siete, sa  nedosahujú výsledky resp. podklady pre vyčíslenie 

pravdepodobnosti výskytu rizík. Je to pridaná hodnota projektu, ktorá umoţňuje projektantovi  

hlavne identifikovať,  analyzovať a hodnotiť riziká    procesov siete. Často krát po dôkladnej  

analýze simulovaných výsledkov je v mnohých prípadoch návrh nových  variantov riešenia 

procesov projektu alebo minimálne lepšie si uvedomenie moţných rizík siete a z toho vyplý-

vajúcich následkov. 
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Obr. 1 Empirická analýza závislosti 

ZÁVER   

Prínos celistvého dynamického modelovania procesov siete je v jej schopnosti  zobraziť všet-

ky ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory  vo vzájomnom časovo podmienenom ale i v 

stochastickom pôsobení. Početné simulovania variantov parametrov projektu umoţňujú kom-

plexné porovnanie variantov parametrov a zároveň  poskytujú podklady na vyčíslenie 

a súhrnné posúdenie rizík (hrozby a príleţitosti) simulovaného projektu .   
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ABSTRAKT  

V príspevku je predstavený nový postup a súbor postupov hodnotenia efektívnosti procesov    

logistického    systému   podniku,   ktoré   spolu  s komplexným postupom zefektívňovania  

procesov   vytvárajú  systém,  ktorý  umoţňuje  nepretrţite  inovovať logistické   procesy   

podniku   z hľadiska    rozšírených  a   pridaných   hodnôt tovaru (hodnotová inovácia),  dosa-

hovania   skokových   prírastkov   pridanej   a   rozšírenej hodnoty tovaru a zvyšovania zákaz-

níkovej produktivity. Aplikovanie komplexného postupu zefektívňovania procesov logistic-

kých reťazcov logistického systému je predpokladom dosiahnutia, zvyšovania a udrţania 

konkurencieschopnosti podniku. Prv uvedený komplexný postup zefektívňovania procesov 

logistického systému bol úspešne aplikovaný vo vybraných podnikoch. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Efektívnosť procesov, pridaná a rozšírená  hodnota  tovaru, konkurencieschopnosť podniku 

ABSTRACT  

In a contribution there is introduced a new progress and a few progresses valuation of logis-

tics company efficiency, which makes together with a complex progress a   system, which 

allows  permanently innovation of logistics processes in a company from point of widen and 

added goods values (value innovation), reaching of jumping addition of added and widen go-

ods value and increasing a customer productivity. Applying such complex progress of making 

more efficient logistics processes is a good condition for achieving, increasing and mainte-

nance of company competitive ability. First stated complex progress of making more effective 

processes in logistics system was successfully applied in chosen companies. 

KEY WORDS 

process efficiency, added and šideb goods value, company competitiveability   

ÚVOD 

V súčasnosti nie je uplatňovaná metodika na hodnotenie efektívnosti procesov  logistického 

systému v podnikoch. Hodnotiace postupy aplikované v logistike nie sú jednotné. Postupy 

renomovaných autorov sa líšia a zastrešujú rôzne čiastkové  oblasti  logistického systému. Na 

Slovensku prevaţujú podniky, ktoré nesledujú  logistické ukazovatele, alebo sledujú len tie, 

ktorých hodnoty sa pravidelne  vyhodnocujú vďaka náročným odberateľom (hlavne zahranič-

ným a väčšinou z   automobilového priemyslu). Ide spravidla o sledovanie skupiny čiastko-

vých ukazovateľov logistiky, ktoré neumoţňujú komplexné hodnotenie logistického systému. 

Alebo podniky spravidla vyhodnocujú  následne po reklamovaní len závaţné problémy, bez 

toho, aby uplatňovali systematické diagnostické postupy. Pritom často je k dispozícii  prvotná 

evidencia, ktorej spracovanie poskytuje cenné poznatky. Potrebu hodnotiť efektívnosť proce-

sov logistického systému na úrovni integrovaného dodávateľského reťazca a aplikovanie 

komplexného postupu hodnotenia procesov logistiky si podniky zatiaľ málo uvedomujú. Ne-

dostatočná pozornosť venovaná tejto problematike môţe viesť v krátkom čase ku závaţným 

problémom. 
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1 ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY  A MODULY APLIKOVANIA KOMPLEXNÉHO 

POSTUPU ZVYŠOVANIA HODNÔT TOVARU 

Komplexný postup zvyšovania hodnôt tovaru pre podnik a zákazníka vychádza z týchto 

predpokladov: 

 ide o  podnik, kde podiel nákladov na logistické procesy je podstatným faktorom, t. 

zn. výška nákladov na logistické procesy nie je zanedbateľná, 

 podnik je integrovane manaţovaný, t. j. aplikuje sa integrovaný dodávateľský   reťa-

zec,  

 v podniku sa aplikuje procesný prístup zabezpečovania logistických procesov, 

 v podniku je logistický systém dirigentom všetkých štruktúr a procesov medzi identi-

fikovanou príleţitosťou na trhu a dodaním tovaru zákazníkovi. A preto sa jeho logis-

tický systém  stáva aktívnym spolutvorcom stratégie podniku; 

 základné tézy radikálnej stratégie sú aplikované pri manaţovaní podniku. 

Jednotlivé moduly komplexného postupu zvyšovania hodnôt tovaru logistického systému 

podniku : 

1. Podnik má stanovenú základnú stratégiu podniku, ktorou je priebeţne manaţovaný 

a túto priebeţne aktualizuje a premieta zmeny do stratégie logistického systému pod-

niku.  

2. Stratégia sa ďalej rozpracováva do cieľov a  koncepcie logistického systému podni-

ku. 

3. Aplikovanie komplexného postupu zvyšovania hodnôt tovaru logistického systému  

znamená   presné určenie hodnotového reťazca jednotlivých logistických procesov 

v rámci integrovaného dodávateľského reťazca a ich podiel na tvorbe hodnôt logis-

tického systému podniku. 

4. Efektívnosť existujúceho logistického systému podniku a jeho jednotlivých procesov 

sa zmapuje. Znamená to charakterizovanie jednotlivých logistických procesov  inte-

grovaného  dodávateľského  reťazca z  hľadiska  ukazovateľov  úrovne dodáva-

teľských sluţieb, produktivity logistiky, logistických nákladov,   štruktúry logistic-

kého systému a potenciálu logistiky za  zohľadnenia segmentov zákazníkov, variant-

ných poţiadaviek zákazníkov.                                                                                                                                          

5. Pri navrhovaní  efektívnych  zmien procesov a vzájomných väzieb logistických pro-

cesov sa aplikujú nové informačné a logistické technológie, nevynímajúc  z  návrhov    

hľadiská integrovania (interné  a  externé) a koordinovani činností procesov  

a samozrejme  ľubovoľné efektívne zmeny procesov logistických reťazcov, ktoré 

umoţňujú dosiahnutie  najmä  skokového nárastu hodnôt tovaru pre podnik 

a zákazníka. 

6. Kvantitatívne vyhodnotenie efektívnosti navrhovaných  zmien logistických procesov 

napr.  len   jedného  logistického  reťazca  umoţňuje v jednoduchých   prípadoch al-

goritmus na hodnotenie efektívnosti zmeny logistického procesu. Pre  zloţitejšie  ná-

vrhy zmien  procesov, väčší  počet logistických procesov a väčší počet logistických 

reťazcov sa vyhodnotenie efektívnosti zmien procesov realizuje pomocou  troch pro-

gramov EFEKproc, OPTIproc a LOGRET.   

7. Hodnotenie nekvantitatívneho prínosu  zmien  logistických procesov, ktoré nie  sú  

zdrojom pridanej hodnoty tovaru, ale prispievajú ku zvýšeniu konkurencieschopnosti 

logistického systému podniku. Ide o rozšírené hodnoty dodávaného tovaru.  Je to  

súbor sluţieb,  informácií a pocitov, ktoré zákazník spolu s tovarom obdrţí a tvoria 

integrálnu súčasť dodávaného tovaru. Táto rozširujúca  hodnota tovaru mnohokrát  
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rozhoduje o predajnosti  a  konkurencieschopnosti tovaru podniku viac ako  vlastný 

tovar.  

8. V súčasnom konkurenčnom boji sa javí časový faktor ako jeden z najdôleţitejších  

prvkov. To znamená, ţe sú potrebné včasné rozhodnutia   spojené s realizáciou návr-

hov zmien procesov  logistických  reťazcov logistického systému.      

9.  Aby bol maticový model účinný, je potrebné nastaviť hraničné hodnoty pre        jed-

notlivé druhy ukazovateľov, pre jednotlivé logistické procesy (jednotlivé varianty 

poţiadaviek zákazníkov).  Východiskom pri určovaní hraničných hodnôt ukazova-

teľov sú poţiadavky zákazníkov súčasných i potenciálnych. 

10. Monitorovanie konkurencieschopnosti podniku pomocou hodnotenia efektívnosti lo-

gistického systému. Hodnotový  reťazec logistických  procesov  transformovaný do 

súboru ukazovateľov maticového modelu je základným nástrojom  na  rozpoznávanie 

a    určenie  konkurenčnej  výhody a  na hľadanie  spôsobov, ako si  ju  vytvoriť  

a udrţovať.   

11. Nepretrţité  a dynamické  zlepšovanie efektívnosti logistického systému podniku je 

základom zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku. Znamená to neustále zlep-

šovanie logistických  procesov  v   zmysle  známeho Demingového cyklu zlepšova-

nia a dynamické zlepšovanie na základe reinţinieringu. Zdroje na      zlepšovanie sa 

získavajú analýzami všetkých ukazovateľov z maticového modelu efektívnosti logis-

tického systému. Ďalšími zdrojmi zlepšovania sú neuspokojené poţiadavky súčas-

ných a potenciálnych, zákazníkov, úlohy vyplývajúce z   interných    alebo externých 

logistických auditov, reinţinieringu a ciele vyplývajúce z   priebeţného upresňovania 

stratégie  podniku. V rámci zlepšovania efektívnosti logistického systému  je  po-

trebné  prehodnotiť  tieţ  konkurenčnosť rozsahu      vykonávaných procesov v  pod-

niku. Často totiţ široký rozsah vykonávaných    procesov v podniku zniţuje jeho 

konkurencieschopnosť. Podnik si môţe vytvoriť konkurenčnú výhodu tým, ţe neefek-

tívne logistické  procesy, potvrdené tieţ simuláciou a metódou  Make or Buy, bude 

zabezpečovať formou outsoursingu.   
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Obr. 1 Filozófia komplexného postupu optimalizácie procesov logistického systému 

Zdroj: vlastný 

ZÁVER 

Prv uvedený komplexný postup zvyšovania hodnôt tovaru logistického systému podniku je 

výsledkom viacročných skúseností autora z riešenia výskumných úloh z oblasti riadenia mon-

táţneho procesu a riešenia výskumných úloh VEGA. Postup bol overený v celom rozsahu vo 

viacerých podnikoch automobilového priemyslu na Slovensku. Práve časové a nákladové 

hodnotenie procesov logistických reťazcov (obr.1) (variabilných poţiadaviek zákazníkov) je 

v podnikoch malo zauţívané i napriek tomu, ţe príslušné údaje sú k dispozícii v databázach 

informačných  systémov. Tieto údaje sú potrebné na objektívne hodnotenie efektívnosti jed-
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notlivých procesov a tvoria základ hodnotenia efektívnosti navrhovaných zmien procesov     

logistických reťazcov logistického systému. 

Potrebné je zdôrazniť, ţe rozšírená hodnota tovaru je nový pojem, ktorý sa v podnikoch zatiaľ 

nepouţíval i keď jeho význam nie je celkom neznámy, ale zatiaľ nebol definovaný 

a nevyuţíval sa pri hodnotení procesov logistických reťazcov.    Aplikovanie ukazovateľa na 

hodnotenie rozšírenej hodnoty tovaru je veľmi dôleţité, pretoţe umoţňuje vyjadriť súbor 

sluţieb a informácií, ktorými sa podnik spravidla  výrazne odlišuje od iných a tieto mu umoţ-

ňujú získať konkurenčnú výhodu, zlepšiť si postavenie na trhu.   
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ABSTRAKT  

Východiskem článku je porovnání vzorku malých a středních výrobních firem vyuţívajících 

vybrané měkké informační technologie se srovnatelným vzorkem firem, které tyto technolo-

gie nevyuţívají. Cílem srovnání je zhodnocení kvality finančního managementu u obou refe-

renčních skupin. Pracovní hypotézou je, ţe firmy, které tyto technologie nemají, pouţívají ve 

finančním řízení méně ukazatelŧ výkonnosti podniku, a tedy mají méně kvalitní finanční ma-

nagement, neţ firmy první skupiny. Základní metrikou srovnání je prŧměrné mnoţství vyuţí-

vaných ekonomických ukazatelŧ připadajících na jednu firmu z kaţdé ze zkoumaných skupin. 

Článek slouţí jako informace o vybraných technologiích a zhodnocení jejich vlivu na finanční 

řízení. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

finanční management, měkké informační technologie, výkonnost podniku, malé a střední 

podniky 

ABSTRACT  

Basis of the article is a comparing a sample of small and middle-sized manufacturing compa-

nies using selected soft information technologies with a comparable sample of compa-

nies that do not use these technologies. The aim of the comparison is to assess the quality of 

financial management in both reference groups. The hypothesis stands, that companies not 

using previously mentioned IT use fewer indicators of economic performance, and thus have 

less efficient financial management, than companies of the other reference group. Basic met-

ric of the comparison is average number of economic indicators corresponding to one compa-

ny from each group. Article serves as information on selected technologies and 

their impact on financial management. 

KEYWORDS 

financial management, information technologies, business performance 

ÚVOD 

Finanční řízení je základní součástí ţivota firmy. Mezi jeho hlavní úkoly patří získávání pro-

středkŧ pro financování běţného chodu podniku, rozhodování o alokaci těchto prostředkŧ, 

investiční rozhodování a analýza, předpovídání, plánování a řízení všech aktivit podniku tak, 

aby byla zachována jeho finanční stabilita. 

Všechny uvedené činnosti lze usnadnit a zefektivnit pomocí vybraných informačních techno-

logií. Tyto technologie poskytují mnoţství informací, které mohou pomoci finančnímu mana-

ţerovi lépe zhodnotit stav podniku a sníţit míru rizika u strategických rozhodnutí.  

1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Nástroje finančního řízení obvykle pomáhají zejména s vedením účetnictví a řízením peněţ-

ních tokŧ, dále podporují finanční plánování, analýzu investic a sledování obchodních trans-
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akcí. Z účetnictví pak mohou tyto nástroje automaticky generovat pravidelné finanční výkazy, 

které manaţerŧm usnadňují sledování změn ve financích podniku. [13] 

Pro podporu finančního řízení mají tedy význam především měkké informační technologie. 

V tomto prŧzkumu bylo zkoumáno pět měkkých technologií, jejichţ stručné představení ná-

sleduje. 

1.1 Enterprise Resource Planning (ERP)  

Enterprise Resource Planning jsou informační systémy určené pro plánování zdrojŧ potřeb-

ných k přijetí, zhotovení, dodání a zaúčtování zakázek. Tyto systémy obvykle mají architektu-

ru klient-server a umoţňují přístup k datŧm v reálném čase. ERP systémy mohou podporovat 

finanční část obchodního cyklu - finanční účetnictví, controlling, zpracování mezd, investic a 

cash flow. [3], [12] 

1.2 Podnikové aplikační a informační portály (EAP,EIP) 

Podnikové portály vyuţívají internetové technologie, jako například HTML, XML apod., 

k vytvoření uţivatelského rozhraní pro přístup k datŧm, informacím a znalostem, kterými 

podnik disponuje. Výhodou těchto portálŧ je jejich adaptabilita na změny struktury zdrojo-

vých dat a moţnost vyuţití rŧzných úrovní uţivatelských profilŧ s vlastním nastavením.  

Účelem podnikového aplikačního portálu (EAP) je vytvoření homogenního aplikačního pro-

středí. EAP má modulární architekturu, která umoţňuje začlenění starších aplikací i nových 

komponent. Hlavním úkolem podnikových informačních portálŧ (EIP) je poskytování přístu-

pu k relevantním informacím rŧzným skupinám uţivatelŧ. [8] 

1.3 Systémy pro podporu rozhodování (MIS, EIS, BI)   

Manaţerské informační systémy (MIS) jsou určeny k podpoře rozhodování v podniku. Cílem 

MIS je tedy nalézt a poskytnou právě ty informace, které management potřebuje. [9] 

Hlavním účelem Executive Information systémŧ (EIS) je rovněţ podpora rozhodování. Tyto 

manaţerské aplikace nabízejí přístup i interním i externím datŧm, komplexní analýzy trendŧ a 

předpovědi dalšího vývoje podniku. EIS v sobě integruje plánování a účetnictví 

s vykazováním výkonnosti podniku a přehledy finančních ukazatelŧ. [8] 

Business Intelligence (BI) je soustavou aplikací a databází, které poskytují snadný přístup 

k obchodním datŧm. Tyto aplikace zprostředkovávají multidimenzionální analýzy, dolování 

v datech, předpovídání, přípravu Balanced Scorecard a další činnosti. [10] 

1.4 Řízení vztahŧ se zákazníky (CRM) 

Řízení vztahŧ se zákazníky je obchodní strategie, která integruje interní procesy s externími 

elementy tak, aby zákazník obdrţel poţadovanou hodnotu a firma zároveň generovala zisk. 

Tyto procesy jsou podporovány databázovou technologií. Všechny obchodní případy jsou 

v CRM zaznamenávány a vyhodnocovány, získané ekonomické výsledky pak mohou být zá-

kladem pro hodnocení výkonnosti podniku. [2] 

1.5 Competitive Intelligence (CI) 

Competitive Intelligence (nebo Konkurenční zpravodajství) je systém, který umoţňuje vyhle-

dávání, sběr, analýzu a distribuci informací o produktech, zákaznících, konkurenci a dalších 

aspektech dŧleţitých pro podporu řízení. Konkurenční zpravodajství by mělo s předstihem 

odhalit příleţitosti a hrozby na trhu, čímţ jeho uţivatel získává konkurenční výhodu. [8] 
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2 UKAZATELE VÝKONNOSTI PODNIKU 

Mezi ukazatele a postupy sledované v tomto prŧzkumu patří Balanced Scorecard, ekonomická 

přidaná hodnota (EVA), výnosnost zapojeného kapitálu (ROCE), Six Sigma, Benchmarking, 

Activity-Based Costing/Management (ABC/M), trţní hodnota firmy, doba návratnosti, ná-

vratnost investic (ROI), podíl na trhu, rychlost obratu běţných aktiv a zásob, ukazatele likvi-

dity a zadluţenosti, roční hrubý zisk, roční čistý zisk, zisk na akcii (EPS), zisk před úroky a 

zdaněním (EBIT), zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA), rentabilita tr-

ţeb (ROS), Cash Flow, a další. 

Jedná se o ukazatele, které jsou v České republice běţně uţívány. Účastníci prŧzkumu měli 

také moţnost doplnit další uţívané ukazatele výkonosti podniku, činili tak ale velmi ojediněle. 

3 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Cílem tohoto výzkumu je porovnání podnikŧ, které vyuţívají výše uvedené měkké informační 

technologie, s podniky, které tyto technologie nevyuţívají. Data pro toto srovnání byla získá-

na z dotazníkového šetření, provedeného v rámci výzkumného grantu GAČR "Hodnocení 

přínosŧ vyspělých technologií“ I. Č: 402/07/1495.  

Srovnání je zaměřeno na ohodnocení kvality finančního řízení v obou referenčních skupinách 

podnikŧ. Pracovní hypotézou je, ţe podniky nevyuţívající měkké IT sledují méně ukazatelŧ 

výkonnosti podniku, a tedy lze usuzovat, ţe mají méně výkonný finanční management, neţ 

podniky z druhé referenční skupiny. Základní metrikou srovnání je prŧměrný počet ukazatelŧ 

odpovídající jedné firmě v kaţdé ze sledovaných skupin. 

3.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník, který sestavili Hynek a Janeček [8], se skládá z pěti částí. První část je zaměřena na 

vyuţívání vyspělých technologií. Druhá a třetí část se zabývá hodnocením a měřením přínosŧ 

vyspělých technologií. Čtvrtá část dotazníku je soustředěna na měření výkonnosti podnikŧ a 

na to, jak manaţeři hodnotí vyuţívané vyspělé technologie. Poslední část je zaměřena na hod-

nocení podnikové výkonnosti jako celku. V tomto výzkumu byla vyuţita především první, 

čtvrtá a pátá část dotazníku. 

Dotazníky, spolu s doprovodným dopisem, byly rozeslány předem vybraným výrobním pod-

nikŧm. Míra návratnosti dotazníkŧ byla dále podpořena e-mailovými a telefonickými ţádost-

mi. Přes tuto snahu dosáhla konečná míra návratnosti přibliţně 11,7 %. Získané odpovědi 

byly zaznamenány do databáze. 

K výběru vzorku respondentŧ byla vyuţita podniková databáze Creditinfo Czech Republic, 

spolu s veřejně dostupnými informacemi (zejména z Obchodního rejstříku). Podniky byly 

zahrnuty do výzkumu na základě následujících kritérií: předmětem podnikání je výrobní čin-

nost, firmu lze kontaktovat e-mailem, v databázi Creditinfo je o ní uvedena většina poţadova-

ných ekonomických charakteristik a firma má alespoň 50 zaměstnancŧ. 

3.2 Kvalita finančního managementu 

Z uvedeného šetření byla získána data o zkoumaných 86 podnicích. Z toho se 46 podnikŧ řadí 

mezi malé - mají 50 aţ 99 zaměstnancŧ. Zbylých 40 podnikŧ patří do kategorie střední (100 

aţ 499 zaměstnancŧ).  

http://www.investopedia.com/terms/r/roce.asp
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Ve skupině malých podnikŧ bylo identifikováno 29 podnikŧ, které nevyuţívají ţádnou 

z popsaných měkkých informačních technologií pro podporu finančního řízení. Zbývajících 

17 podnikŧ vyuţívá alespoň jednu nebo více z těchto technologií. U malých podnikŧ tedy 

převládají ty, které IT nevyuţívají, coţ částečně vyplývá z jejich podstaty.  

Z výsledkŧ šetření bylo dále zjištěno, které ekonomické ukazatele kaţdý z podnikŧ sleduje. 

Následně byl vypočten prŧměrný počet těchto ukazatelŧ připadající na jeden podnik v kaţdé 

ze zkoumaných skupin. Shrnutí výsledkŧ je uvedeno v Tab. 1. 

 

malé podniky počet % počet ek. ukazatelŧ na podnik (prŧměr) 

vyuţívající IT 17 36,96 7,35 

nevyuţívající IT 29 63,04 4,31 

Tab. 1 Sledované ekonomické ukazatele u malých podnikŧ 

Obdobný postup jako u malých podnikŧ byl aplikován pro střední podniky. V této skupině dle 

očekávání převaţují podniky vyuţívající IT  - je jich 26, zbývajících 14 podnikŧ měkké IT 

nepouţívají. K oběma identifikovaným skupinám byl opět přiřazen prŧměrný počet sledova-

ných ekonomických ukazatelŧ na jeden podnik. Shrnutí zjištěných výsledkŧ je uvedeno 

v Tab. 2. 

 

střední podniky počet % počet ek. ukazatelŧ na podnik (prŧměr) 

vyuţívající IT 26 65,00 7,88 

nevyuţívající IT 14 35,00 6,57 

Tab. 2 Sledované ekonomické ukazatele u středních podnikŧ 

U malých podnikŧ je rozdíl v prŧměrném počtu sledovaných ekonomických ukazatelŧ na 

podnik vyuţívající / nevyuţívající měkké informační technologie opravdu markantní. 

Podniky, které mají implementovánu jednu nebo více technologií,  vyŧţívají v prŧměru 7,35 

ek. ukazatelŧ, tedy o 41,4 % více ukazatelŧ neţ malé podniky bez IT sledující v prŧměru 

pouze 4,31 ukazatele. 

Pro střední podniky jsou výsledky méně jednoznačné, nicméně opět v souladu s pŧvodní 

hypotézou vyšlo, ţe podniky, které vyuţívají informační technologie s podporou finančního 

managementu, sledují v prŧměru o 16,6 % více ekonomických ukazatelŧ, neţ podniky, jeţ 

tyto technologie nemají. 

Analýza výsledkŧ šetření tedy potvrdila pŧvodní hypotézu, ţe podniky, které mají 

implementovány měkké informační technologie s podporou finančního řízení, sledují více 

ukazatelŧ výkonnosti podniku, nez podniky, jeţ tyto technologie nevyuţívají. Lze také 

předpokládat, ţe sledování více ekonomických ukazatelŧ se pojí s efektivnějším finančním 

řízením podniku. 

Výsledky byly pro lepší přehlednost zobrazeny v grafech (viz Obr 1 a Obr 2). 
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Obr. 1 Sledované ekonomické ukazatele u malých podnikŧ 

 
Obr. 1 Sledované ekonomické ukazatele u malých podnikŧ 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem článku bylo prozkoumání vztahu mezi vyuţíváním vybraných měkkých in-

formačních technologií a kvalitou finančního managementu u malých a středních podnikŧ.  

Mezi vybrané informační technologie, které lze vyuţít pro podporu finančního managementu 

byly zahrnuty Enterprise Resource Planning (ERP), Podnikové aplikační a informační portály 

(EAP,EIP), Systémy pro podporu rozhodování (MIS - Manaţerské informační systémy, EIS - 

Executive Information systémy, BI - Business Intelligence), Řízení vztahŧ se zákazníky 

(CRM) a Konkurenční zpravodajství (CI).  

Jako indikátor kvality finančního řízení byl pouţit prŧměrný počet ekonomických ukazatelŧ, 

které podnik dané skupiny malých nebo středních podnikŧ sleduje. Do první skupiny v obou 

kategoriích podnikŧ byly zařazeny ty, které mají implementovánu jednu nebo více ze zmíně-

ných technologií, v druhé skupině jsou pak podniky, které ţádné z těchto IT nemají. 

Potvrdilo se, ţe podniky první skupiny opravdu sledují více ekonomických ukazatelŧ, neţ 

podniky ze skupiny druhé. Tento rozdíl byl výrazný zejména u malých podnikŧ, projevil se 

však i v kategorii středních podnikŧ.  
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Bude následovat další výzkum k prozkoumání souvislostí mezi vyuţíváním měkkých infor-

mačních technologií a kvalitou finančního managementu. Pozitivní vliv vyuţívání IT by bylo 

moţné dále ověřit například zkoumáním ekonomických výsledkŧ sledovaných podnikŧ. 

Článek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu „Vyspělé technologie pro podporu 

podnikového řízení“ č. 18/2011. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá mezioperační dopravou a manipulací s materiálem ve výrobě interiéro-

vých dílŧ pro osobní automobily. Uspořádání technologických pracovišť za účelem zkrácení 

dopravních vzdáleností sleduje sníţení nákladŧ vynakládaných na mezioperační dopravu a 

manipulaci s materiálem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

mezioperační doprava, materiálový tok, layout, výrobní technologie, prostorové uspořádání 

ABSTRACT 

The paper deals with inter-operational transport and material handling in production of interi-

or’s parts for passenger vehicles. Organization of technological workplaces for the purpose of 

travel distance cut pursues cost reduction spending on inter-operational transport and material 

handling.    

KEY  WORDS 

Inter-Operational Transport, Material Flow, Layout, Production Technology, Space Layout 

ÚVOD 

Mezioperační doprava a manipulace s materiálem představuje poměrně širokou oblast, která 

zahrnuje veškerý přesun surovin, zásob ve výrobě a pohyb hotových výrobkŧ v rámci výrob-

ního podniku včetně vstupního a výstupního skladu. Hlavním cílem mezioperační dopravy a 

s tím související nutné manipulace s materiálem je zajištění co nejplynulejšího materiálového 

toku a dosaţení plynulého prŧběhu výrobního procesu.  Mezioperační doprava se uskutečňuje 

mezi jednotlivými technologickými a kontrolními pracovišti a mezioperačními skladovými 

místy. Dopravní proces končí ve výstupní kontrole a expedici, kde je výstup celého výrobního 

systému [4]. 

1 MATERIÁLOVÝ TOK 

Materiálový tok lze charakterizovat jako organizovaný pohyb materiálu ve výrobním procesu 

v poţadované posloupnosti, která je dána technologickým postupem. Je to souhrn operací, 

které spočívají převáţně v dopravě materiálu, jeho skladování, balení a váţení, v technologic-

kých manipulacích a pracích souvisejících bezprostředně s výrobním procesem. Zároveň také 

zahrnuje všechny druhy pomocných materiálŧ, které jsou pro realizaci výrobního procesu 

poţadovány.  

Rozlišuje se manipulace mezioperační a technologická. Mezioperační manipulace nastává při 

pohybu materiálu mezi jednotlivými výrobními a nevýrobními operacemi. Technologická 
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manipulace je součástí technologické operace, s jejímţ procesem je přímo spojena a zajišťuje 

vhodnou orientaci dílŧ zpracovávaných na stroji.  

Mezioperační doprava a manipulace s materiálem je vţdy spojena s určitými náklady, které 

tvoří poměrně velkou část z celkových nákladŧ vynaloţených na zpracování finálního výrob-

ku. Z uvedeného dŧvodu je proto snaha materiálový tok řídit a minimalizovat náklady vyna-

kládané na manipulaci s materiálem všude tam, kde je to moţné a účelné. Jedná se  zejména o 

zkrácení přepravních vzdáleností, minimalizace počtu úzkých míst, minimalizace stavu zásob. 

Mezi jednotlivými technologickými pracovišti jsou obvykle umístěny mezioperační úloţné 

prostory, které slouţí ke krátkodobému skladování rozpracované výroby, vytváří zásobu při-

pravené práce pro následující operaci včetně úloţných prostorŧ pro skladování a přípravu  

výrobních pomŧcek a nástrojŧ. Je zřejmé, ţe zásobování technologických pracovišť materiá-

lem a výrobními prostředky v reálném čase, klade vysoké nároky na frekvenci manipulačního 

prostředku. Naproti tomu mají mezioperační úloţné prostory typicky skladový charakter, kdy 

nároky na kapacitu nejsou vyvolány okamţitou naléhavou potřebou technologických praco-

višť. 

S výhodou se vyuţívá  systém řízení výrobního procesu pomocí kartičkového kanbanu, který 

je obvykle aplikován mezi všemi technologickými pracovišti. Zavedení kanbanového systému 

řízení předchází analýza mapování toku materiálu (Value Stream Mapping a Value Stream 

Design), ze které lze stanovit počet potřebných kanbanových karet a následné stanovení veli-

kosti bufferu nutného ke správnému chodu výroby s cílem sníţit nebezpečí vzniku, případně 

počet úzkých míst. Stanovením počtu kanbanových karet a tím počtu kusŧ připadající na jed-

nu kanbanovou kartu je řízena poţadovaná rozpracovanost výroby v souladu s poţadavky 

zákazníka [5]. 

2 STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY  

Vlastní přístrojová deska se skládá ze tří vrstev: spodní plastový díl s podílem skelných vlá-

ken, horní díl, který tvoří prostorový útvar s nerozvinutelnou  plochou,   zhotovený za tepla 

rotačním spékáním práškového PVC a z vnitřní polyuretanové výplně, zhotovené na roboti-

zovaném pracovišti chemickou reakcí dvou sloţek, polyolu a izokyanátu (TDI). Všechny tři 

vrstvy tvoří jeden celek (sendvič), který je obvykle opatřen airbagem a je jedním 

z bezpečnostních dílŧ kaţdého automobilu. 

 

Spodní plastový díl se vyrábí technologií vstřikování z granulovaného PVC na vstřikovacím 

stroji. Celý pracovní cyklus, od uzavření formy aţ po odebrání výlisku z formy, je plně auto-

matický. Po zhotovení výlisku a jeho ochlazení, následuje ruční opracování případných přeto-

kŧ včetně odstranění vtokové soustavy.  

Horní díl přístrojové desky se vyrábí na specielním stroji technologií rotačního spékání práš-

kového PVC za vysoké teploty. Uzavíratelný nosič válcového tvaru je uvnitř opatřen formou, 

jejíţ dutina odpovídá tvaru přístrojové desky včetně povrchového designu. Do formy se ručně 

nasype určité mnoţství prášku PVC, nosič se uzavře a následuje zahřátí vnitřního prostoru na 

teplotu, která je dána bodem tání prášku PVC.  Nosič společně s formou se uvede do otáčivé-

ho pohybu (rotace okolo podélné osy), který přispěje k rovnoměrnému vyplnění prostorového 

tvaru formy roztaveným PVC práškem. Po zastavení otáčivého pohybu následuje chlazení 

vzduchem, otevření válcového nosiče formy a vyjmutí hotového horního dílu, který je nutné 

upravit odřezáním přebytečných okrajŧ.  
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Obr. 1 Přístrojová deska před montáţí 

Střední polyuretanová vrstva přístrojové desky, která spojí spodní nosný díl s horním dílem 

opatřeným designem a vyrobeným z PVC rotačním spékáním v poţadované barvě interiéru, 

vznikne chemickou reakcí polyolu s izokyanátem. Obě tyto sloţky naleje po stanovené 

trajektorii robot v určitém poměru. Robot pracuje, pracuje v plně automatizovaném reţimu. 

Lití obou sloţek se děje do otevřené formy na rubovou stranu horního dílu. Vlastní chemická 

reakce (zpěňování) probíhá po uzavření horní částí formy, ve které je uchycen spodní plasto-

vý díl.  

Kromě uvedených základních operací, které je nutné realizovat, aby vznikl třívrstvý sendvič, 

který je hlavní sloţkou všech interiérových dílŧ, jsou součástí výrobního procesu další opera-

ce, které souvisí zejména s úpravou obvodových rozměrŧ (frézování), montáţí bezpečnost-

ních prvkŧ (airbagu), vkládání úchytek a vlastní montáţ přístrojové desky, která se realizovala 

na samostatných pracovištích.    
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Obr. 2 Postupový diagram výroby interiérového dílu [2] 

3 ANALÝZA PŦVODNÍHO STAVU 

Před provedením samotné analýzy bylo nutné stanovit její cíl, tedy hledisko, ze kterého bude 

výrobní proces analyzován a následně optimalizován. Jako hlavní kritérium byl stanoven uka-

zatel produktivity, který byl definován jako podíl počtu zpracovaných interiérových dílŧ ku 

času, nutnému pro jejich zpracování. Jestliţe počet zpracovaných zakázek je pevně dán plá-
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nem výroby, je produktivitu moţno zvýšit pouze sníţením hodnoty časové náročnosti zpraco-

vání daného počtu zakázek. 

Cílem analýzy je zjištění co největšího počtu faktorŧ, které mají vliv na hodnotu časové ná-

ročnosti zpracování zakázek. Po zmapování rŧzných metod byla jako nejvhodnější vybrána 

kauzální analýza. Ta se podobně jako analýza vztahová zabývá vazbami mezi prvky, jevy 

apod. Avšak na rozdíl od vztahové analýzy se kauzální analýza zabývá pouze příčinnými 

vztahy. Snaţí se o odhalení příčin a jejich následkŧ,  tzn. který jev co zpŧsobuje, a který jev je 

čím zpŧsobený. Je nutné si uvědomit, ţe kaţdý definovaný, příčinně – dŧvodový vztah je ur-

čitým zjednodušením oproti skutečnosti. 

Pomocí kauzální analýzy lze vytvořit modifikovaný strom současné reality (známý téţ  

z teorie omezení), který přehledně znázorňuje jednotlivé faktory a jejich vzájemné příčinně – 

dŧsledkové vztahy, kterými pŧsobí na hodnotu celkové časové náročnosti procesu zpracování 

zakázek ve výrobním procesu. Podkladem pro jeho vytvoření bylo sledování zpŧsobu zpraco-

vání, pohovory jak s řídícími, tak i s řadovými pracovníky a některé empirické zjištěné hod-

noty a skutečnosti [3]. 

Ve stromu pŧvodní reality byly stanoveny čtyři základní oblasti, na které by se měla zaměřit 

pozornost při následném návrhu optimalizačních řešení: 

 spotřeba času při přemístění z jedné operace na druhou 

 problematický layout a s tím související zvýšená manipulace 

 tvorba front u některých pracovišť 

 ruční vypisování prŧvodek operátory 

4 PROCESNÍ PŘÍSTUP A MĚŘENÍ ČASOVÝCH NÁROČNOSTÍ 

U jednotlivých výrobních operací byla provedena chronometráţ s cílem zjistit časové nároč-

nosti těchto činností včetně manipulace s materiálem.  Aby byly naměřené hodnoty co nej-

přesnější, bylo provedeno aţ padesát náměrŧ pro kaţdou činnost. Tak bylo moţno eliminovat 

náhodné rušivé vlivy. Provedená chronometráţ umoţnila nejen získání hodnot časových ná-

ročností, ale také poskytla moţnost detailněji se seznámit s výrobním procesem jako celkem. 

Četnost pohybu při provádění analýzy přímo ve výrobním procesu umoţnil navázat uţší kon-

takt a komunikaci s řadovými pracovníky výroby a zainteresovat je do procesu zlepšování, 

kdy pracovníci projevili zájem o případné návrhy změn a snaţily tak přispět svými vlastními 

postřehy a zkušenostmi ke zlepšení celého procesu.  

 

5 ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÉHO PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Jeden z klíčových problémŧ, který byl dále zjištěn provedenou kauzální analýzou, byl zvýše-

ný objem manipulace s interiérovými díly v  prostoru montáţe. Tato skutečnost byla v přímé 

souvislosti se zpŧsobem realizace vlastní montáţe, která se prováděla na samostatných praco-

vištích po jednotlivých kusech jedním pracovníkem. Samotné uspořádání pracoviště a zpŧsob 

montáţe se staly základními parametry pro optimalizaci výrobního procesu. Z analýzy praco-

viště montáţe přístrojové desky vyplynula nutnost jeho řešení. Pŧvodní zpŧsob montáţe byl 

nahrazen montáţí na zařízení podobném kruhu s pásovým zpŧsobem montáţe. Změna ve zpŧ-

sobu zásobování montáţní linky i v celkovém uspořádání pracoviště se příznivě projevilo na 

řešení prostorového uspořádání.  
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Cílem poţadovaného řešení bylo navrhnout nový zpŧsob uspořádání technologických praco-

višť a následně zpracovat layoutu výrobní haly s přihlédnutím k budoucímu vývoji souvisejí-

cího s navrhovanou montáţní linkou. Montáţní linka řešila nový zpŧsob montáţe přístrojové 

desky zaloţený na principu pásové výroby. S tím souviselo zpracování návrhu nového uspo-

řádání pracovišť s vyuţitím analýzy materiálového toku.  Jako nejvhodnější časově méně ná-

ročná metoda byla zvolena metoda CRAFT, jejíţ princip spočívá v minimalizaci přepravního 

výkonu. Metodu CRAFT je moţné pouţít na určení optimální vzájemné polohy rŧzných prv-

kŧ při uspořádání celku [1]. Cílem tedy je nalézt co nejlepší rozmístění prvkŧ v pŧdorysném 

uspořádání – layoutu. Aby realizace nalezeného řešení byla ekonomicky výhodná, musí efekt 

získaný novým uspořádáním prvkŧ, převýšit náklady vynaloţené na realizaci jejich přemístě-

ní. Cílem navrhovaného řešení bylo dosáhnout přemístění co největšího objemu interiérových 

dílŧ  po co nejkratších drahách. 

Matematicky lze výše uvedenou metodu optimalizace vzájemné polohy logistických prvkŧ 

popsat následovně: 

 

označíme-li: 

 

n –  počet prvkŧ, 

vij – počet jednotek zatíţení (materiálu, výrobkŧ atd.), pohybujících se mezi  

       prvky i  a  j 

uij – náklady na pohyb jednotky zatíţení na jednotku vzdálenosti mezi  

       prvky i  a  j [Kč], 

lij – vzdálenost mezi prvky  i  a  j  [m, km,...], 

 

potom celkové náklady na pohyb materiálu mezi prvky i  a  j na jednotku vzdálenosti vypočí-

táme ze vztahu: 

 

ijijij vuc .      [Kč]    (1) 

 

 

coţ mŧţeme napsat ve tvaru matice: 
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n

n
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ccc

ccc

C
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22221

11211

    [Kč]    (2) 

 

Se změnou rozmístění jednotlivých logistických prvkŧ, mění se vzdálenosti mezi nimi. Vzdá-

lenosti logistických prvkŧ mŧţeme vyjádřit pomocí matice L, která je identická matici C: 
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     [m]    (3) 

 

Celkové náklady jsou pak dány vztahem: 
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1 1

    [Kč]    (4) 

 

Výpočet minima uvedené funkce se provádí postupně po jednotlivých  iteracích. Vycházíme 

z počátečního rozmístění logistických prvkŧ, které postupně měníme (při respektování někte-

rých podmínek, jako např. pevně zadanou polohu některého z prvkŧ) tak dlouho, aţ dospěje-

me k řešení, u kterého jiţ další změny nepřinášejí poţadovaný efekt. 

 

 

Tab. 1 Výsledné hodnoty jednotlivých iterací [2] 

Optimální řešení bylo dosaţeno po provedení páté iterace. Pro pŧvodní a nově navrhované 

řešení byly zpracovány diagramy materiálových tokŧ (viz obr.:2, obr.: 3). Výsledné hodnoty 

jednotlivých iterací uvádí Tab.1. Z tabulky je patrné, ţe  aplikací metody CRAFT bylo dosa-

ţeno jednak sníţení objemu manipulovaných dílŧ  téměř na čtvrtinu oproti pŧvodnímu stavu, 

jednak zkrácení materiálových tokŧ a odstranění jejich kříţení. 

 Nové  

uspořádání 

Iterace 

1 

Iterace 

2 

Iterace 

3 

Iterace 

4 

Iterace 

5 

Celkový přepravní 

výkon [ks*m] 

2 340 900 690 000 642 000 598 000 536 000 510 000 

Celková přepravní  

dráha  [m] 

11 705 3 450  3 210 2 990 2 680 2 550 

Časová náročnost 

 [min] 

4830 1870 1710 1690 1590 1360 
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Obr. 3 Layout výrobní haly před aplikaci metody CRAFT [2] 

Obr.:OO 
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Obr. 4 Layout výrobní haly po aplikaci metody CRAFT [2] 

 

6 ZLEPŠENÍ SYSTÉMU INFORMOVANOSTI 

Kvalita fungování kaţdého systému je silně determinována kvalitou informací s jakými pracu-

je. Pracné sledování prŧběhu výrobních operací realizované ručním vypisováním bylo jedním 

z kritérií, které zvyšovaly prŧběţné časy a poměrně náročnou evidenci související s nutností 
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zpětného dohledávání, které se stalo rozhodujícím kritériem při následném zavedení integro-

vaného systému plánování a řízení výroby prostřednictvím čárového kódu. 

Implementace systému automatické identifikace umoţňuje zavedení jednotného komplexního 

řešení, které zajistí všechny kritické oblasti podnikového řízení a poskytne střednímu i vrcho-

lovému managementu aktuální on-line data potřebná pro manaţerské rozhodování. 

V současnosti pouţívané systémy umoţňují nejen řízení výrobního procesu, ale jednotlivé 

moduly umoţňují systémový přístup při plánování výroby, při plánování a řízení financí, plá-

nování controlingu, evidenci majetku, řízení výrobních a logistických procesŧ, včetně řízení 

skladového hospodářství. Většina pouţívaných systémŧ umoţňuje spolehlivou a bezproblé-

movou elektronickou výměnu dat se zákazníky a odběrateli. Zejména pro potřeby automobi-

lového prŧmyslu lze vyuţít modulŧ, které umoţňují sledování a dodrţování pravidla FIFO od 

výdeje materiálu do výrobního procesu aţ po expedici hotových výrobkŧ zákazníkŧm. Sou-

časné systémy umoţňují řízení sériové výroby včetně grafických výstupŧ, odepisování z vý-

roby, kontrolu a značení hotových výrobkŧ a to během přípravy expedice přesně podle poţa-

davkŧ jednotlivých automobilek. Systémy dále poskytují přehledy, rŧzná statistická vyhodno-

cení včetně grafických výstupŧ o vyuţitelnosti jednotlivých strojŧ, vytíţení pracovníkŧ. Z 

počtu cyklŧ jednotlivých strojŧ lze generovat plán údrţby a na základě informací 

o rozpracovanosti lze operativně měnit plán výroby a v případě potřeby plán expedice. Sys-

témy jsou rovněţ vybaveny logikou, která umoţňuje sledovat procesní chyby a prostřednic-

tvím elektronické pošty a SMS zpráv upozornit odpovědné pracovníky na potřebnou korekci 

technologického procesu (výměna nástroje, korekce technologických parametrŧ, doplnění 

materiálu apod.). Je-li systém opatřen všemi vstupními daty, jako jsou technologické a pra-

covní postupy, pracovní a manipulační časy, lze vygenerovat všechny náklady spojené 

s jednotlivými výrobními procesy včetně nákladŧ logistických [6].  

ZÁVĚR 

Příspěvek je příkladem analýzy a následné optimalizace materiálového toku  

(z časového hlediska) ve výrobě interiérových dílŧ pro osobní automobily. Pŧvodní studie 

zaměřená na optimalizaci materiálových tokŧ, přispěla nejen k reorganizaci prostorového 

uspořádání pracovišť, ale byla také impulsem k novému uspořádání pracoviště montáţe včet-

ně zavedení automatické identifikace s vyuţitím čárových kódŧ. Je zřejmé, ţe uplatnění sys-

témového myšlení a  procesního přístupu společně s aplikací poznatkŧ z logistiky, mŧţe zna-

menat významný přínos nejen v ekonomické oblasti, ale také ve zlepšení pracovního prostře-

dí, spokojenosti pracovníkŧ a tím také ve zvýšení konkurenceschopnosti podniku.  
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ABSTRACT  

The requirement to provide the market with new products belongs to the modern trend in the 

industrial production. The base to achieve it is the high flexibility of production. Due to this 

fact, the importance of small production batches has increased within last years. But it means 

also the lowest possible cycle times, increased production variability, reduction of product life 

cycles as well as implementation of logistical principles focused on optimal and often mini-

mal inventories. Focus on small production batches is connected with necessary changeovers 

of machines, equipments and whole production lines. Lean manufacturing offers a tool called 

Quick Changeover to reduce the machine stoppages. This method belongs to the fundament of 

continuous improvement process.  

KEY WORDS  

Production system, production batch, production flexibility, Lean manufacturing, machine 

changeover, Quick Changeover, continuous improvement 

INTRODUCTION 

Constantly growing competition, in combination with increasing emphasis on fulfilling cus-

tomer’s requirements even in mass production and short innovation cycles, requires continues 

development and improvement from manufacturing companies. Only the companies that are 

flexible in all directions are able to compete and acquire the increasing market share. Nowa-

days it is not sufficient to concentrate on only one area of company’s operation. It is necessary 

to focus primarily on its flexibility, which is affected by the efficiency of production equip-

ment, the cycle times, duration of new products’ launches, the layout of entire production, as 

well as by the readiness of logistic systems and by the quality and motivation of the em-

ployees. From this perspective, manufacturing companies constantly need to improve their 

management concepts and manufacturing systems. 
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Picture No. 1: Requirements on industrial manufacturing [10] 

1 MODERN PRODUCTION SYSTEMS  

The manufacturing system is a dynamic unit of different principles, methods and tools for the 

planning, manufacturing as well as for continues improvement of entire production. The goal 

of manufacturing system is to produce finished products from semi-finished goods that would 

fulfill all the requirements of the customer. Keeping this in mind, the modern manufacturing 

systems should contain 10 basic groups of flexibility, shown on the picture No. 2: 

 

 
Picture No. 2: 10 flexibility Gross of manufacturing system [9] 

1.1 Influence of Batch Size On the Production System  

1.1.1 Big Production Batches  

These days customers expect various products in exactly defined batches. They expect high 

quality, reasonable price and quick delivery. It leads to a big pressure on production plants to 

produce in smaller and smaller batches and change the production orders more often. The big 

batch production carries these significant disadvantages: 
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 Large inventories – storage of products with no demand represent high costs which 

do not add any value to the product 

 Long delivery periods – customers have to wait till the entire production batch is fi-

nished instead of producing only the required volume 

 Decreased quality – storage of unsalable products increases a chance that one day 

these products will be scrapped or it will be necessary to repair and innovate them, 

which represents additional unplanned costs. 

The problem of many companies is their focus on big production batches due to the long 

changeover times, which part of existing processes and operations and create long stoppages 

and involve very limited flexibility. In this connection it is important to know, that the in-

dustrial production includes various processes and operations where each step in the process 

corresponds with one or more operations. The process represents continues flow through 

which the rough material becomes a finished product. A term “operation” represents any acti-

vity performed on rough material, semi-finished goods or on finished product by an operator, 

machine and equipment. Each operation includes settings as a part of changeover.  

1.1.2 Small Production Batches   

The only way how the keep the customer is fulfill his requirements and react very quickly on 

all changes. This is possible by focusing on smaller production batches, what represents also 

the current and modern trend in production.  

Smaller batch production offers many advantages: 

 Flexibility increase – companies are able to react much faster on the quickly chan-

ging requirements of customers without additional costs  

 Delivery acceleration – lower production batches represent shorter production time 

and shorter waiting periods for customer  

 Quality improvement – lower inventories involve less potential defects which are the 

result of long-term storage  

 Productivity increase – shorter changeover times signify shorter stoppages, which al-

low better usage of production equipment. 

Together with the above mentioned, it offers also advantages directly in the daily operator’s 

work, such as:  

 Increased safety – due to simplified working instruction, lower physical load or 

lower number of possible injuries’ risks 

 Better arrangement of working place – due to lower inventories of finished or semi-

finished production right at the working place 

 Reduction of the amount of tools at working place – due to the standardized and 

combined setting tools  

The main challenge in creating various manufacturing conceptions, which would support 

especially the requirement of high flexibility and consequently their implementation, is to find 

such strategies and methods that are in line with requirements of the organization itself and 

whose synergy will provide the most optimal output.  

When choosing the appropriate methods and conceptions, it is important to integrate the 

methods which represent the basic competences for creation of stable manufacturing system. 

Afterwards, the methods that enable to achieve results improvement in individual production 

areas are applied. 



 

75 

 

2 LEAN MANUFACTURING 

Lean manufacturing also known as Lean Production is one of the most complex and the 

world’s most recognized system because it is based on KAIZEN strategy which is the syno-

nym for the continues improvement in small steps. It is implemented mainly in industrial pro-

duction and it has become part of operation in more and more factories in all kinds of forms. 

Especially the automotive industry is facing daily the requirement to achieve the  highest 

effectivity and eliminate every kind of waste, which would reduce the value of the product. 

Every plant should operate only on those processes which are essential for customer’s satis-

faction. That’s why the lean structures and processes are so needful for each production plant. 

Elimination of waste and focus on increase of product value on one hand as well as continual 

and systematic improvement on the other hand, are basic ideas of this production system phi-

losophy.  

2.1 Types of Waste In Production 

Individual products should pass through the production processes the quickest possible way, 

in line with specified standards and at minimum costs. Wasting is everything that does not 

directly add the value to the product or inadequately increases the cost of its production. 

Wasting is present in each process and includes not only the unused material or scrap or the 

high inventory but also all performed activities which do not belong to production and at the 

same time all the product functions which customer does not need and therefore does not 

require them from the supplier. Some of these wasting are easy to recognize, the others are 

hidden within the further processes. It is important to understand that in reality it is not possi-

ble to abolish wasting completely but it is required to keep it at the lowest possible level. The-

re are two main types of waste: waste connected to manual activities (e.g. double handling, 

processes, materials etc.) and waste connected to machines (e.g. stoppages due to machine 

failures).  

Generally speaking there are seven basic categories of wasting in manufacturing plant: 

 Waiting – due to e.g. not synchronized production capacities, long changeovers, 

missing material, waiting for decission, machine breakdowns  

 Overproduction – due to e.g. planning issues, unexpected changes on the market  

 Rework – as a result of machining problems, machine unstability, tools issues, not 

reliable transport systems, complicated changeovers, impropriate processes  

 Motion – due to e.g. searching for material, tools, not suitable workplace 

organization, low level of automation  

 Overprocessing – due to e.g. trying to create an ideal process or due to lack of 

confidence  

 Inventory – due to e.g. not proper setting of minimum and maximum level of stock, 

unsufficient production flexibility, unstability of customer´s demand  

 Conveyance – as a result of inconvenient placement of logistical areas, production 

equipments or production halls.  

2.2 Lean Manufacturing Tools and Measurables  
Lean manufacturing offers to each of these wasting categories tools that assist to abolish the 

wasting and at the same time offers the measurable parameters which allow to measure the 

efficiency and functioning of the entire manufacturing system. 

Lean manufacturing applies various easy to use techniques for standard settings, structural 

analysis and for the elimination of problems. Individual tools are tied together and it is possi-

ble to achieve significant improvements of company’s goals by their implementation. These 
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tools offer stable base for top achievements in all sectors – no matter if it is product of mass 

production, services or complex technical systems. Required results and compact manufactu-

ring system is possible to achieve only if these tools are applied in the right time and in the 

correct order. Of course, the criteria are based on customers’ requirements, from which the 

new management system derives, in line with technical conditions. Only after this, it is possi-

ble to identify weaknesses of individual production processes and to apply certain tools of 

lean manufacturing for their abolishment. The summary of the most common and used 

methods and measurable is shown in the table No.1:    

Waste Lean Manufacturing tools Measurables 

Waiting 
 Quick Change Over 

    (QCO/SMED) 

 Total Productive Maintenance 

(TPM) 

 Jobs Per Hour  (JPH) 

 Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) 

Overproduction 
 KANBAN 

 Simultaneous Material Flow (SMF) 

 Pull system  

 Dock To Dock (DTD) 

Rework 
 Poka-Yoke / Error Proofing (EP) 

 Visual Factory (VF) 

 Quality Control Circles (QCC) 

 First Time Through (FTT) 

 Parts Per Million (PPM) 

 

Motion 
 5 S  

 Visual Factory (VF) 

 Lean Layout 

 Quality Process System (QPS) 

 Yamazumi 

 Jobs Per Hour (JPH) 

Overprocessing 
 Quality Process System (QPS) 

 Visual Factory (VF) 

 Jobs Per Hour (JPH) 

 Dock-To-Dock (DTD) 

Inventory 
 KANBAN 

 Simultaneous Material Flow (SMF) 

 Pull system 

 Visual Factory (VF) 

 Dock-To-Dock (DTD) 

Conveyance 
 Lean Layout  

 Visual Factory (VF) 

 Dock-To-Dock (DTD) 

Table No 1: Methods and measurables of lean manufacturing [2] 

3 QUICK CHANGEOVER 

The number of changeovers in the production has significantly increased within last years. As 

the changeovers do not belong to the activities that add the value to the products and in most 

cases are connected with stoppages, the conceptions for elimination, prevention or managing 

of changeovers require special attention. The changeovers influence the quality of products, 

duration of stoppages, duration of new product launch as well as the costs of changeover. The 

importance of managing the entire process of changeover increases mainly because of the 

above mentioned reasons. Used methods and tools support practical implementation. The goal 

is to minimize the duration of stoppages mainly through improving the knowledge and expe-

rience of operators. 

Quick Changeover is a method, also known as Single-Minute Exchange of Die (SMED). It is 

a group of techniques which refer to theory and techniques which enable to perform the chan-

geover and settings within 10 minutes. Even thou this time is not always achievable, this tool 
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offers significant reduction of changeover and setting times in almost all cases. This method 

was used for the first time in the experiment on 1.000 tons heavy press by Toyota Motor 

Company, Ltd in 1969. Consequently it was applied in all segments of industrial production. 

3.1 Basis for Quick Changeover Implementation 

The main reason, why the changeovers take too long is that the internal and external activities 

are confused. Internal activites are those, which can be provided only while the machine is 

stopped, e.g. mechanical changeover, changing of tools, clampings, program setting. External 

activities can be provided also when the machine is in production, e.g. preparation of the 

material for new batch or cleaning of workplace.  External activities shouldn’t go along with 

waiting or machine stoppage, because they don’t interrupt the machine’s cycle time. But it 

happens very often that the external activities are handled in the same way as internal ones, it 

means that also the external activities are provided while the machine is stopped. And exactly 

the elimination of this approach is the base idea of Quick Changeover. The basic principle is 

shown in the picture 3:  

 
Picture. 3: Principle of changeover time reduction [1] 

3.1.1 The Basic Steps of Quick Changeover Implementation 

The implementation of the method starts with the step 0, in which we record the existing 

changeover process. Then the next 3 basic steps follow, where the step one involves 

distinguishing between internal and external activities, step two involves converting internal 

activities to external activities and the third step involves streamlining all aspects of the 

changeover activities. These three steps are supplemented by another 3 steps, where the main 

goal is to create new ideas, verify the implemented improvement and create a standard as a 

base for further improvement.  
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Picture 4: The basic steps of Quick Changeover implementation 

CONCLUSION 

In general we can say that the usual serial and mass production ensures the customer’s 

satisfaction by delivering in time. These deliveries are supported by big stocks of final 

products, what presents a very comfortable strategy, because the inventory covers all 

unexpected changes and variations. But the current customer is very dynamic with changing 

demand and increasing requirements regarding quality, cost and delivery. To be competitive 

means to have a fully flexible production prepared for big variations and produce just in time. 

The entire production is set for small batches which can support these variations. Lean 

Manufacturing as a leading production strategy and philosophy in the automotive industry 

helps through one of the best tools used for improving the flexibility, Quickchangeover to 

reduce the changeover times and to build up also the fundament for continuous improvement 

so important nowadays.  
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ABSTRAKT  

Cieľom príspevku je poukázať na dôleţitosť zakomponovania názorov a postojov stakeholde-

rov do procesu rozhodovania, ktorý sa v dnešnej dobe stáva čoraz náročnejším. Predovšetkým 

na úrovni strategických rozhodnutí je nutné, aby rozhodovacie subjekty brali do úvahy poţia-

davky jednotlivých zainteresovaných strán, ktoré kladú na riešenie daného problému. V 

príspevku sa bliţšie zaoberáme vyuţitím multikriteriálnej metódy AHP (analytický hierar-

chický proces) pri výbere strategických cieľov stakeholderov v oblasti spoločenskej zodpo-

vednosti podnikov. Kaţdý jeden stakeholder má vlastné očakávania a poţiadavky, čiţe krité-

riá, na základe ktorých moţno pouţitím vhodnej multikriteriálnej metódy optimalizovať dané 

strategické rozhodnutie. Rozhodovanie  o strategických cieľoch stakeholderov je v podniku 

dôleţité, pretoţe tie sú určené na to, aby rámcovo špecifikovali akým spôsobom sa bude apli-

kovať poslanie spoločnosti.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

strategické ciele, stakeholderi, analytický hierarchický proces 

ABSTRACT  

The aim of the contribution is to point out the necessity of engagement of stakeholders´ opi-

nions and attitudes to decision making process that’s going more difficult these days. Mainly 

on the level of strategic decisions is necessary for decisions subjects to regard stakeholders´ 

requirements that they set on problem solution. The contribution also deals with utilization of 

multicriteria AHP (Analytic Hierarchy Process) method in formulation the stakeholders´ stra-

tegic goals within the strategy of corporate social responsibility. Every stakeholder has his 

own expectations and requirements, or criteria that can be a basis of the optimization of the 

strategic decision by using a proper multicriteria method. Strategic goals decision making of 

stakeholders is very important because they specify the way how to apply the company’s mis-

sion. 

KEY WORDS 

strategic goals, stakeholders, Analytic Hierarchy Process 

ÚVOD 

Strategické rozhodnutia podniku majú vplyv na jeho budúci úspech, tieto rozhodnutia sa tý-

kajú predovšetkým stanovenia podnikových cieľov, určení stratégie, stanovení výrobného 

programu, investícií a pod. Aby bol výsledok rozhodovacieho procesu objektívny je vhodné 

do procesu rozhodovania zainteresovať rôznych stakeholderov, pretoţe ich poţiadavky 

a názory sú v mnohých prípadoch kľúčovými aspektmi budúceho úspechu podniku. Vyuţitie 

multikriteriálnych metód môţe slúţiť ako jednoduchý príklad ako zainteresovať záujmové 

skupiny do procesu rozhodovania a nájsť optimálne riešenie.  

Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. LPP -0384-09,, Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsi-

bility (CSR)“. 
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1 ROZHODOVANIE  STAKEHOLDEROV 

Realizovať objektívne rozhodnutie sa v súčasnosti stáva čoraz náročnejším, pretoţe rôzne 

rozhodovacie subjekty majú rôzne názory na optimálne riešenie daného problému, ktoré sa 

v mnohých prípadoch vylučujú. Jedným z riešení ako tento problém vyriešiť a aspoň z časti 

výsledok objektivizovať je prostredníctvom vyuţitia multikriteriálnych metód 

v rozhodovacích procesoch. Multikriteriálnosť predstavuje existenciu viacerých kritérií, na 

základe ktorých budú rozhodovacie subjekty rozhodovať. Avšak aj tieto kritériá treba stanoviť 

tak, aby vyjadrovali objektívny názor, a preto ďalšou podmienkou je zainteresovanie podni-

kových stakeholderov do procesu rozhodovania. 

2 MULTIKRITERIÁLNE ROZHODOVANIE 

Jednou z úloh súčasného manaţéra ako riadiaceho pracovníka je riešenie súčasných 

i potenciálnych problémov. Jednou z jeho povinností je hľadanie efektívnych spôsobov ako 

tieto problémy vyriešiť na základe viacerých variantov [3]. 

Rozhodovanie (rozhodovací proces) moţno chápať ako nenáhodnú voľbu (nenáhodný výber) 

jedného z mnoţiny moţných riešení (variantov) na základe nejakého, premysleného dôvodu z 

hľadiska splnenia stanoveného cieľa. Základné predpoklady pre tvorbu úspešného roz-

hodnutia sú nasledovné [4]: 

 presná formulácia (zadefinovanie) cieľa, ktorý sa má rozhodnutím dosiahnuť, 

 dostatočné mnoţstvo kvalitných, včasných, overených informácií pre tvorbu roz-

hodnutia, 

 dostatočná kvalifikácia rozhodovacích subjektov a ich prislúchajúce vybavenie 

vhodnými metódami, prostriedkami a vedomosťami. 

Veľmi významným faktorom, na základe ktorého sa hodnotí proces rozhodovania, je dôsle-

dok daného rozhodnutia  na podnik ako celok, hodnotí sa podľa času, ktorý predchádza prí-

prave rozhodnutia ako aj podľa času, ktorý je potrebné vynaloţiť na jeho realizáciu. Z tohto 

hľadiska môţeme rozhodovanie členiť na  strategické, taktické a operatívne rozhodovanie [1]. 

Pri strategickom rozhodovaní sa rozhoduje o najdôleţitejších problémoch, ktoré sa týkajú 

celého podniku. Stratégiou sa rozumie formulácia cieľov a postupov, ako tieto ciele dosi-

ahnuť. Medzi najvýznamnejšie strategické rozhodovacie podnikové procesy patrí rozhodova-

nie o podnikových cieľoch, o stratégii dosahovania týchto cieľov, rozhodovanie o výrobnom 

programe, investíciách a pod. 

Tento typ rozhodovania sa vyznačuje tým, ţe má zväčša tendencie upravovať vonkajšie vzťa-

hy podniku k jeho prostrediu a to na dlhší čas vopred, keď spravidla nie sú známe všetky 

okolnosti, za ktorých bude prebiehať budúci vývoj. Ide preto o jedinečné, neopakovateľné 

rozhodovanie, ktoré prebieha v podmienkach čiastočnej neistoty a je sprevádzané rizikom 

moţného neúspechu.  

Rozhodovanie o strategických cieľoch patrí medzi najdôleţitejšie úlohy v rámci strategického 

plánovania, ktorými sa vrcholové vedenie musí zaoberať. 

Ciele je potrebné určovať vo všetkých oblastiach, ktoré majú vplyv na výkonnosť a dlhodobú 

prosperitu podniku. Postoje podniku sa musia zohľadňovať v jeho poslaní, ale aj  v čiastko-

vých cieľoch. Podnikové (strategické) ciele sú určené na to, aby [7]: 

 ukázali smer, akým sa má podnik uberať pri svojej činnosti a čo by mal svojou 

činnosťou dosiahnuť, 

 kládli základ pre plánovanie podniku, 
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 slúţili ako zdroj motivácie a inšpirácie pre zamestnancov podniku, 

 predstavovali základ pre hodnotenie činností podniku a pre kontrolu jeho chodu, 

 sa podľa nich mohol vytvoriť kontrolný a vyhodnocovací systém podniku, ktorý 

ukazuje efektívnosť vykonávania jednotlivých podnikových aktivít, ale i celkového 

podnikania. 

Klasifikácia metód rozhodovania predstavuje ich rozdelenie podľa stupňa vyuţitia vedec-

kých postupov pri formulácii rozhodnutia, nasledovne [2,4]:  

 metódy empirické (sú zaloţené na poznaní skutočnosti a vlastnej skúsenosti rozho-

dovacieho subjektu; empíria = skúsenosť), 

 metódy exaktné (matematicko-štatistické metódy; rozhodovací proces je formalizo-

vaný vo forme modelu skúmaného systému s kvantitatívnym vyjadrením vzťahov jeho 

prvkov), 

 metódy heuristické (heuristický postup tvorí súbor programov, schém a predpisov, 

ktoré umoţňujú štandardizovať určité javy riešenia problémov, a tak podnietiť, vyvo-

lať alebo urýchliť správne riešenie; patria sem metódy rozhodovacej analýzy). 

Riešením multikriteriálnej rozhodovacej úlohy sa chápe  postup, ktorý smeruje k nájdeniu 

„optimálneho“ stavu systému vzhľadom k viacerým uvaţovaným kritériám.  Tento postup sa 

tieţ nazýva multikriteriálna optimalizácia. Problémom multikriteriálneho rozhodovania sa 

rozumie úloha nájdenia „optimálneho“ variantu, ktorý by v „čo moţno najvyššej moţnej mie-

re“ zohľadňoval uvaţované kritériá (čiastkové ciele).  

Postup riešenia úloh multikriteriálneho rozhodovania moţno zhrnúť do nasledovných 

štyroch krokov [5]: 

1. stanovenie si cieľa rozhodovania, 

2. určenie si skupiny variant  a skupiny kritérií, 

3. čiastkové vyhodnotenie (usporiadanie, meranie) všetkých variant podľa jednotli-

vých kritérií, 

4. agregácia čiastkových hodnotení do výsledného celkového hodnotenia a výberu 

„optimálneho“ variantu. 

Metódy rozhodovacej analýzy sa zaraďujú do skupiny heuristických metód a vychádzajú z 

podmienok určitosti, pokiaľ ide o výsledný účinok rozhodovania a z podmienky neurčitosti 

(neistoty), pokiaľ ide o odhad rizika rozhodovania. Pracujú s informáciami získanými v etape 

rozboru problému a merajú účinok i riziko rozhodnutia podľa pokiaľ moţno väčšieho počtu 

kritérií. 

Všeobecne to znamená, ţe metódy rozhodovacej analýzy sa dotýkajú problému tzv. multikri-

teriálneho rozhodovania resp. multikriteriálnej optimalizácie, a preto je najdôleţitejším kro-

kom v rozhodovacej analýze nesporne výber kritérií. 

Existuje viacero rozličných metód, ktoré v zásade fungujú na rovnakom princípe - posúdia sa 

niekoľké varianty riešenia zadaného problému podľa zvolených kritérií a stanoví sa poradie 

týchto variantov. Jednotlivé metódy sa líšia podľa toho, ako sa určuje tzv. váha jednotlivých 

kritérií a ako sa číselne hodnotí stupeň, ktorým jednotlivé varianty riešenia napĺňajú zvolené 

kritériá [4]. 

Základnou metódou sa javí metóda rozhodovacej matice (DMM - Decision Matrix 

Method), ktorá môţe mať taktieţ viacero alternatív. Jedna z alternatív spočíva v hodnotení 

váhy jednotlivých kritérií bodovou stupnicou od 1 po 10 tak, ţe stupeň 1 je priradený najmen-

šej váhe a stupeň 10 tej najväčšej. Tou istou stupnicou sa taktieţ hodnotí, ako jednotlivé vari-
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anty riešenia vyhovujú zvoleným kritériám tzn. od „1“ - nevyhovuje aţ po 10“ - vyhovuje 

ideálne. Za výsledné kritérium pre rozhodnutie sa potom volí najväčší váţený súčet (súčet 

súčinov hodnotenia miery splnenia kritériá a ich váhy ).  Avšak pri takto zvolenom prístupe sú 

sporné dva aspekty - vysoký podiel subjektivity v hodnotení ako jednotlivé varianty riešenia 

vyhovujú zvoleným kritériám a subjektívne určenie váhy jednotlivých kritérií). 

Vyššie spomenuté nevýhody metódy DMM čiastočne odstraňuje tzv. modifikovaná metóda 

rozhodovacej matice (FDMM - Forced Decision Matrix Method), pri 

ktorej sa váhy jednotlivých kritérií, ako aj hodnotenie variantov ako spĺňajú jednotlivé krité-

riá, určujú tzv. párovým porovnaním. To znamená, ţe pri porovnaní dvoch kritérií, je vý-

znamnejšie kritérium hodnotené „1“, menej významné kritérium „0“. Uvedená metóda má 

oproti predchádzajúcej výhodu v tom, ţe váhu kritérií stanovuje uţ exaktnejšie, ale na druhej 

strane nevýhodu, ţe vznikajú veľké rozdiely v hodnotení jednotlivých variantov alebo kritérií 

i vtedy, keď sa líšia iba málo [4]. 

Tieto nevýhody odstraňuje ďalšia z metód rozhodovacej analýzy, ktorá v podstate spája vý-

hody oboch metód predchádzajúcich a súčasne aj eliminuje do istej miery ich nedostatky a tou 

je metóda analytického hierarchického procesu (AHP - Analytic Hierarchy Process).  

Analytický hierarchický proces je metóda, ktorá poskytuje rámec pre prípravu účinných roz-

hodnutí v situáciách, kedy je potrebné správne rozhodnutie. AHP je metódou rozkladu zloţitej 

neštruktúrovanej situácie na jednoduchšie komponenty, a teda vytvára hierarchický systém 

problému. Táto metóda sa realizuje najskôr expertnou a následne matematickou metódou, 

ktorá delí hlavný problém do menších a detailnejších prvkov. Podľa autora metódy T. L. Saa-

tyho rozhodovanie podľa AHP je rozdelené do troch nasledovných stupňov [6]: 

 Hierarchickosť - pod týmto pojmom rozumieme lineárnu štruktúru, ktorá obsahuje 

niekoľko úrovní, pričom kaţdá z nich obsahuje niekoľko prvkov. Usporiadanie jed-

notlivých úrovní hierarchickej štruktúry odpovedá usporiadaniu od všeobecného ku 

konkrétnemu. Čím všeobecnejšie sú prvky vo vzťahu k danému rozhodovaciemu pro-

blému, tým  zaujímajú v danej hierarchii vyššiu úroveň a naopak. 

 Priority - metóda je zaloţená na párovom porovnávaní stupňa významnosti jednotli-

vých kritérií a miery toho, ako hodnotené varianty riešenia tieto kritériá spĺňajú. 

Hodnotenie je zaloţené na tzv. „expertnom odhade“, pri ktorom odborníci v danom 

odbore porovnávajú vzájomné vplyvy dvoch faktorov. Tieto hodnotia na základe 

stupnice rovnaký – slabý – stredný - silný - veľmi silný (Tab.1), pričom tomuto slov-

nému hodnoteniu odpovedajú hodnoty <1 - 3 - 5 - 7 - 9>. 

 Konzistentnosť – vyjadruje mieru dôveryhodnosti resp. vierohodnosti výsledku. V 

prípadoch, kedy je treba porovnať veľké mnoţstvo kritérií nie je moţné dosiahnuť 

ideálnu konzistentnosť, sa odporúča merať konzistentnosť prostredníctvom  ukazova-

teľa CI (index konzistencie), ktorý spĺňa nasledovnú podmienku 1,0/ RICI , kde RI 

(Random Index) je index náhodilosti (Tab.2).   S nárastom hodnoty ukazovateľa na-

rastá aj moţnosť nesprávneho ohodnotenia variantov. 

 

Intenzita 

dôleţitosti 

Definícia Vysvetlenie 

1 rovnaká dôleţitosť Dva prvky sa rovnako podieľajú na intervencii cieľa. 

3 menšia dôleţitosť jedného 

prvku vzhľadom k druhému 

Skúsenosti a názory jemne preferujú jeden atribút pred dru-

hým. 

5 podstatná alebo silná dôleţi-

tosť 

Skúsenosti a názory silne preferujú jeden atribút pred druhým. 
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7 demonštrovateľná dôleţitosť Jeden atribút je veľmi preferovaný a jeho dominancia je de-

monštrovaná v praxi. 

9 absolútna dôleţitosť Evidentné favorizovanie jedného atribútu pred druhým je na 

najvyššom moţnom stupni vyjadrenia 

2,4,6,8 stredné hodnoty medzi dvoma 

susednými posúdeniami 

Ak je potrebný kompromis vzhľadom k nejednoznačnosti 

priradenia k uvedeným definíciám dôleţitosti. 

Tab.1 Základná škála pri hodnotení metódou AHP 

 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Tab.2 Hodnoty Random Index (RI) 

Medzi hlavné prednosti tejto metódy patrí: párové porovnávanie umoţňuje jednoduchší úsu-

dok; metóda si vyţaduje, aby bolo spravených viac porovnaní, neţ je potrebné na stanovenie 

váh (táto špecifikácia dovoľuje, aby bola konzistentnosť overená úsudkom rozhodovateľa); 

metóda je prehľadná, čo vyplýva z formálneho štruktúrovania problému; exaktné určenie váh 

jednotlivým kritériám  a moţnosť kvantitatívneho hodnotenia kvality rozhodovania. 

2.1 Stakeholderi  

Je všeobecne známe, ţe podnik neexistuje izolovane, ale je vo vzájomnej interakcii s okolím, 

má veľký počet vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi, komunitou, investormi  

a ostatnými – inými slovami povedané, stakeholdermi [2].  

V literatúre sa nachádza mnoţstvo definícií pojmu stakeholder, ktorý je odvodený od slova 

„stake“ (záujem alebo podiel v podniku). Stakeholderi sú  jednotlivci alebo skupiny, ktoré 

ovplyvňujú podnik alebo sú ovplyvňované činnosťou podnikov.  Stakeholderi môţu ovplyv-

ňovať aktivity podniku, jeho ciele, rozvoj a dokonca majú vplyv aj  na jeho preţitie. Najčas-

tejším slovenským  ekvivalentom anglického slova stakeholder je zainteresovaný subjekt  

alebo záujmová skupina. Na jednej strane, ak stakeholderi pomáhajú dosahovať podnikové 

ciele, povaţujú sa za prospešných pre podnik. Na strane druhej pôsobia opačným smerom, 

čiţe nepriaznivo, ak sa stavajú proti týmto cieľom. Preto netreba zabúdať, ţe stakeholderi 

môţu byť na jednej strane buď hrozbou, alebo na strane druhej podporou pre samotný podnik.  

Na jednej strane má sám podnik vo vzťahu s jednotlivými stakeholdermi  vlastné záujmy, 

ktoré sú spojené s úsilím o vytváranie zisku. Na druhej strane aj stakeholderi majú voči pod-

niku určité vlastné očakávania. Porozumieť očakávaniam stakeholderov znamená prispieť k 

úspechu podniku, i napriek tomu, ţe ich splnenie je nad rámec podnikových povinností. 

Rôzni stakeholderi majú od podniku rôzne očakávania, tieto očakávania resp. poţiadavky, by 

podnik nemal ignorovať, ale práve naopak mal by sa ich snaţiť naplniť, pretoţe tieto sú pod-

mienkou budúceho úspechu celého podniku. Jedným zo spôsobov ako ich moţno splniť, je 

zainteresovať stakeholderov do procesov rozhodovania, kde sa môţu vyjadriť prostredníc-

tvom stanovenia si vlastných kritérií na riešenie daného problému a zároveň prostredníctvom 

ich ohodnotenia. 

3 OPTIMALIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV STAKEHOLDEROV VYUŢI-

TÍM METÓDY ANALYTICKÉHO HIERARCHICKÉHO PROCESU 

Metóda analytického hierarchického procesu patrí medzi exaktné multikriteriálne metódy, 

ktorých základom je vedecká analýza a sú určené na riešenie takých rozhodovacích situácií, 

ktoré sa opakujú a kde vzťahy medzi prvkami sú vyjadrené kvantitatívne.  
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Daná metóda AHP sa môţe vyuţiť v nasledovných rozhodovacích situáciách: pri výbere vari-

antu z danej skupiny variantov (voľba), pri určení skupiny variantov v poradí od najviac 

vhodného  k najmenej vhodnému (hodnotenie), pri stanovení priorít – určenie relatívnej hod-

noty jednotlivých prvkov zo skupiny variantov ako protiklad k výberu iba jednej z nich, pri 

rozdelení zdrojov medzi skupinu variantov, v oblasti benchmarkingu (porovnávanie procesov 

v podniku s procesmi v najlepších podnikoch), v oblasti kvality riadenie a pod. 

Vyššie spomenutú AHP metódu sme vyuţili aj pri formulovaní strategických cieľov stake-

holderov.  

Záujmové skupiny podniku, čiţe stakeholderi, predstavujú subjekty cieľového rozhodovania. 

Stanoviť cieľ podniku nie je vôbec jednoduchý a ani krátkodobý proces. Rozhodovanie o stra-

tegických cieľoch stakeholderov patrí k najzávaţnejším otázkam, ktorými sa podnik v oblasti 

strategického plánovania zaoberá. 

V podniku sme skúmali vplyv interných záujmových skupín (akcionári, manaţment a zamest-

nanci) pri formulovaní strategických cieľov, ktoré boli zamerané na problematiku spoločen-

skej zodpovednosti podniku (SZP). Kritériá interných stakeholderov sú zobrazené v Tab. 3. 

Ako varianty riešenia boli stanovené dva strategické ciele v rámci SZP (vykonanie ergono-

mického auditu výrobného procesu a implementácia ekoefektívneho projektu) a tretím hodno-

teným cieľom (variantom) bolo nič nerealizovať.  

 

Stakeholderi Kritériá 

 

akcionári 

rentabilita vlastného kapitálu (min. x%) 

kaţdoročné investície (v min. výške ) 

zavedenie ekologického výrobku 

 

manaţment 

rast produktivity práce 

min. náklady na reklamácie z výroby 

min. zadlţenosť podniku 

 

zamestnanci 

investície na zlepšenie prac. prostredia 

zvyšovanie miezd 

stabilizácia kľúčových pracovníkov 

Tab.3  Kritériá jednotlivých stakeholderov 

Pri riešení touto metódou sa pouţíval programový softvér Expert Choice, ktorého výstupom 

je široké spektrum podkladov pre jednoznačné odôvodnenie výberu najlepšej alternatívy. Ex-

pert Choice je softvérový nástroj, ktorý podporuje rozhodovanie pri výbere z alternatív, ktoré 

sú charakteristické hierarchickým rozloţením kritérií a priorít pre výber. 

 

Postup výberu optimálneho strategického cieľa stakeholderov bol nasledovný: 

1. stanovili sme si hlavný cieľ riešenia – nájsť optimálny strategický cieľ záujmových 

skupín,  

2. určili sme si varianty riešenia –  strategické ciele SZP (ergonomický audit, ekoefek-

tívny projekt a nerealizovať ţiaden projekt), 

3. zostrojili sme si štvorúrovňovú hierarchickú štruktúru (cieľ, stakeholderi, kritériá 

stakeholderov a hodnotené varianty) viď Obr.1, 
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4. párovým porovnávaním sme zistili váhy (priority) jednotlivých stakeholderov 

v procese formulovania cieľov (lokálne), ako i váhy stanovených kritérií (lokálne i 

globálne), 

5. ďalším párovým hodnotením sme porovnali formulované varianty podľa uţ ohod-

notených kritérií, 

6. výsledkom bolo určenie variantu,  ktorý  spĺňa kritériá v najlepšej moţnej miere – 

v tomto prípade to bola realizácia ergonomického auditu. 

  
Obr.1  Hierarchická štruktúra 

Podľa údajov získaných z vyplnených analytických formulárov sa určilo, akú dôleţitosť za-

stávajú jednotliví stakeholderi pri formulovaní strategického cieľa. Zostavila sa matica 

(Tab.4) vychádzajúca z obodovaného formulára podľa ktorej, moţno určiť, ţe akcionári sú 

4krát dôleţitejší ako manaţéri aj zamestnanci, a ţe manaţéri sú 2krát dôleţitejší ako zamest-

nanci. Podľa pravidla reciprocity platí, ţe ak sú akcionári 4krát dôleţitejší neţ manaţment 

(hodnota 4 v matici), potom platí ţe manaţment je 4krát menej dôleţitý ako akcionári (do 

matice zapíšeme hodnotu 1/4). Vţdy sa porovnáva kritérium v stĺpci s kritériom v riadku.  

 

 akcionári manaţment zamestnanci 

akcionári 1 4 4 

manaţment 1/4 1 2 

zamestnanci 1/4 1/2 1 

Tab.4  Matica párového porovnávania stakeholderov 

 

Na základe údajov z matice softvér Expert Choice vyhodnotil, ţe najdôleţitejšie slovo pri 

rozhodovaní o strategických cieľoch zastávajú akcionári s viac ako 66%, za nimi nasleduje 

manaţment so skoro 21%   a najmenšie slovo majú zamestnanci s 13%.   
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Po určení priorít stakeholderov sa pokračovalo párovým porovnávaním kritérií stakeholde-

rov (3 stakeholderi a kaţdý mal vlastné 3 kritériá → 3 matice 3tieho rádu). Výsledok, ktorý 

softvér Expert Choice vygeneroval bol nasledovný : 

 akcionári – pre nich je najdôleţitejším kritériom rentabilita vlastného kapitálu s pri-

oritou takmer 66%, pred investíciami s prioritou viac ako 18%   a zavedením ekolo-

gického produktu s takmer 16% dôleţitosťou, 

 manaţment – pre nich je najdôleţitejšie zabezpečiť rast produktivity práce s prioritou 

55%, po ňom nasledujú náklady na reklamácie s 24% a zvyšných 21% vyjadruje prio-

ritu kritéria – zadlţenosť spoločnosti, 

 zamestnanci – tí preferujú zvyšovanie miezd s prioritou 61%, následne ţiadajú inves-

tície do pracovného prostredia s váhou necelých 27%  a najmenšiu prioritu s 12% pre 

nich predstavuje stabilizácia kľúčových pracovníkov. 

 

Ďalším krokom bolo párové porovnávanie variantov na základe jednotlivých kritérií  (9 krité-

rií = 9 matíc).  Pre mnoţstvo matíc sme sa rozhodli uviesť aspoň  jednu, ktorá znázorňuje po-

rovnanie variantov podľa kritéria rentabilita vlastného kapitálu (RVK), viď Tab.5. Pri hodno-

tení alternatív podľa kritérií sa brala do úvahy nielen lokálna, ale aj globálna váha jednotli-

vých kritérií. 

 

kritérium RVK ergo. audit ekoefekt. projekt nič nerobiť 

ergo. audit 1 4 2 

ekoefekt. projekt 1/4 1 1/5 

nič nerobiť 1/2 5 1 

Tab.5  Matica párového porovnávania variantov podľa RVK 

 

Výsledkom celého rozhodovacieho procesu bolo stanovenie variantu s najväčšiu váhou. 

Softvér Expert Choice na základe vloţených údajov určil poradie nasledovne , viď Obr. 

2: 

1. realizácia ergonomického auditu výrobného procesu  s prioritou 45,1 %,  

2. nič nerobiť - nerealizovať ţiaden projekt s prioritou 29,4%, 

3. implementácia ekoefektívneho projektu s prioritou 25,5 %. 

 
Obr.2 Výsledné hodnotenie softvéru ExpertChoice 
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ZÁVER 

Príspevok sa venuje hľadaniu optimálnych riešení prostredníctvom vyuţitia metód multikrite-

riálneho rozhodovania (rozhodovacej analýzy) v oblasti strategického rozhodovania. Článok 

je rozdelený na dve časti, pričom prvá sa venuje teoretickým východiskám danej problemati-

ky a druhá časť je praktická. Konkrétny prípad uvedený v príspevku sa zaoberá vyuţitím mul-

tikriteriálnej metódy analytický hierarchický proces (AHP) pri formulovaní strategických 

cieľov stakeholderov. Túto metódu sme vyuţili, pretoţe poskytovala priestor pre vyjadrenie 

sa jednotlivým podnikovým stakeholderom (záujmovým skupinám) prostredníctvom ich kri-

térií. Zakomponovaním názorov a postojov nielen interných stakeholderov do rozhodovacieho 

procesu sa zvyšuje moţnosť dosiahnutia stanoveného cieľa. Takisto sa odstraňuje miera sub-

jektivity pri rozhodovaní, pretoţe  do procese rozhodovania boli zainteresovaní aj uţ vyššie 

spomenutí stakeholderi.  
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ABSTRAKT  

Předmětný příspěvek se věnuje rŧzným přístupem při měření, hodnocení a modelování rizik. 

Věnuje se klasifikaci rizika, popisuje i rozhodovací systémy zaměřené na řízení rizik s prvky 

nejistoty, které vytvářejí vhodné prostředí pro efektivní vyuţívání analytických nástrojŧ při 

řízení rizik ve výrobní praxi. Vhodný matematický model s vhodně zjištěnými, kvantifikova-

ných, popsanými a akceptovanými riziky umoţňuje daným rizikŧm předcházet. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Riziko, měření rizika, pravděpodobnostní strom, subjektivní pravděpodobnost. 

ABSTRACT  

Contribution deals about different approaches to risk and risk measurement. It consider risk 

classification as activity, which takes place in close connection with overall expedience classi-

fication of individual decision variants. Various measurements by objective and subjective 

probability, consequently probability trees are presented.  

KEY WORDS  

Risk, risk measurements, probability tree, objective, subjective probability. 

ÚVOD 

Systémy zaměřené na řízení rizik s prvky nejistoty vytvářejí vhodné prostředí pro efektivní 

vyuţívání analytických nástrojŧ při řízení rizik ve výrobní praxi. Vhodný matematický model 

s vhodně zjištěnými, kvantifikovaných, popsanými a uznávanými riziky umoţňuje daným 

rizikŧm předcházet, čímţ vytvářejí základné předpoklady k souladu výrobních aktivit. 

1 MERANIE RIZIKA   

Měření rizika lze popsat jako měřitelnou vědeckou aktivitu zaměřenou na měření pravděpo-

dobnosti a závaţnosti poškození, přičemţ posouzení bezpečnosti a rozhodnutí o akceptaci 

vzniklého rizika je normativní, měřitelná aktivita v souvislosti s danými poţadavky. Posuzo-

vání rizik v oblasti výroby je postup pro určení a hodnocení moţných dopadŧ činností na pro-

středí výroby. Hodnocení rizik je prováděno systematicky, pro kaţdou část, oblast a to zodpo-

vězením těchto základních otázek: jaké jsou moţné nepříznivé účinky, jaké závaţné jsou 

moţné následky těchto moţných vzniklých účinkŧ, jaká je pravděpodobnost, ţe se daný úči-

nek léku-nek projeví, jaké je celkové identifikované riziko, jaká opatření bude nutné v přípa-

dě, ţe účinek nastane zrealizovat a na konec celkově vyhodnotit dopady. Riziko neposuzuje-

me izolovaně, vţdy ve vztahu k určitým kritériím. Objektivní pravděpodobnost je zaloţena na 

hromadných jevech určitého časového řady. Údaje jsou získávané z minulosti. Tato metoda 

určení pravděpodobnosti je zaloţena i na experimentech.   
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dŧsledek 

 

 

 

účinok 

odhad  

pravděpodobnosti 

hodnocení  

rozpoznaného 

rizika 

řízení 

rizika 

hodnocení  

celkového 

dopadu 

číselný ukazovatel, hodnota 

pravděpodobnosti 1 

x Y z  

číselný ukazovatel, hodnota 

pravděpodobnosti 2, … 

teľ/hodnota pravdepodnosti 2 

xx Yy zz  

Tab.1 Hodnocení rizika - schématické znázornění 

Subjektivní pravděpodobnost mŧţe být vyjádřena popisem - za pomoci verbálních charakte-

ristik. Předností je, ţe slovní charakteristiky jsou srozumitelným prostředkem na vyjádření 

rŧzné míry nejistoty jevŧ. Nedostatkem je, ţe kaţdý subjekt chápe slovní charakteristiky od-

lišně. Uvedený zpŧsob hodnotní pravděpodobnosti není přijatelný. Jinou moţností je vyjadřo-

vání subjektivní pravděpodobnosti číselně. V praxi se nejčastěji uplatňují dva zpŧsoby kvanti-

tativného vyjádření subjektivní pravděpodobnosti: absolutně vyjádření subjektivně-ní pravdě-

podobnosti v podobě 0 - 1 nebo v %-tách, nebo relativně vyjádření subjektivní pravděpodob-

nosti ve tvaru poměru udávající počet realizací daného jevu z celkového počtu moţných pří-

padŧ 1 / 100, nebo ve tvaru tzv. poměru sázek pr.: 4:1. Také některé metody stanovení subjek-

tivní pravděpodobnosti - přímé: metoda kvantilú, metoda relativních velikostí, metoda grafic-

ká. A nepřímé: metoda polení intervalu, metoda pravděpodobnostního kruhu, nebo metoda 

ekvivalentní ceny. 

2 METÓDY MODELOVANÍ RIZIKA 

Cílem je za pomoci například matematického modelu tato rizika řídit. Aktivity reali-zované v 

rámci procesu modelování rizik, které poskytuje osobě odpovědné za rozhodnutí, identifikaci, 

měření, monitorování, kvantifikaci a následné hodnotění rizika spojeného s danými aktivita-

mi, jsou realizovány za pomoci analytických metod, které jsou základem procesu analýza, zda 

modeling, přičemţ vstupem do procedur jsou předzpracovány data. Modelování funguje na 

předpokladu, ţe jednotlivé objekty, sledování, lze popsat pomocí charakteristik, přičemţ ob-

jekty patřící do daného konceptu, do dané třídy, mají podobné atributy, zda druh kategorie a 

cílem modelování je najít vhodný popis, zda reprezentaci těchto zhlukú, přičemţ metody mo-

delování se neliší pouze zpŧsobem ujištění hledaných závislostí. I matematická statistika má 

ve svém aparátu řadu teoreticky prozkoumaných a léty ověřených statistických metod pro 

analýzu a modelování problémŧ s prvky rizika a nejistoty, kdy je ve velké míře vyuţívána 

teorie pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnostní stromy jako grafický nástroj modelování rizikových variant a jejich dŧ-

sledkŧ vyuţívají pojmový aparát teorie grafŧ a jsou realizovány jako postup-nost uzlŧ a hran 

orientovaného grafu. Uzly se označují zpravidla krouţky a zobrazují obvykle faktory rizika 

ovlivňující výsledky některých aktivit, resp. zobrazují tyto rizikové aktivity, jejichţ budoucí 

výsledky jsou nejisté. Hrany pravděpodobnostních stromu vycházející z těchto uzlŧ pak zob-

razují moţné výsledky rizikových aktivit. Větve pravděpodobnostního stromu tvořené po-

sloupností uzlŧ a hran zobrazují jednotlivé kombinace rizikových aktivit, jim odpovídající 

pravděpodobnosti a hodnoty zvoleného kritéria hodnocení, ke kterým vedou jednotlivé rizi-

kové situace. Výhodou je pravděpodobnostních stromŧ je jednoduchost jejich konstrukce, 

přehlednost, pokud není velký počet faktorŧ rizika a srozumitelnost [1]. 

Ze specifik pravděpodobnostního stromu vyplývá, ţe lze pouţít pouze pro zobrazení diskrét-

ních faktorŧ rizika, resp. diskrétních dŧsledkŧ variant. V případě, ţe mezi faktory rizika jsou 



 

91 

 

spojité náhodné veličiny, je nutné tyto veličiny přibliţovat diskrétními veličinami s několika 

hodnotami. Rozhodovací stromy slouţí i pro stanovení optimální rozhodovací strategie ve 

více etapových rozhodovacích proměnných, které umoţňují zobrazit dŧsledky rizikových 

variant vzhledem ke zvolené kritériím hodnocení. Rozhodovací stromy vyuţívají pojmový 

aparát teorie grafŧ, jsou v podstatě posloupnost uzlŧ a hran orientovaného grafu. Uzly rozho-

dovacího stromu mají povahu uzlŧ situačních nebo rozhodovacích. Ohodnocený rozhodovací 

strom mŧţeme vyuţít ke stanovení optimální varianty řešení z hlediska minimalizace vzniku 

rizika daného problému, nebo na stanovení optimální strategie rozhodování tak posloupnosti 

optimálních rozhodnutí v jednotlivých etapách rozhodovacího procesu. 

  

Obr.1 Znázornění pravděpodobnostního a binárního stromu 

Historie systémové analýzy a stále vyšší úroveň technologií vyuţívaných při hodnocení rizik, 

při simulačních procedurách hodnocení a modelování vání faktorŧ, také v současné době do 

popředí vystupující disciplinární poznatky, jakými jsou psychologie, zda sociologie umoţňují 

z hlediska nejistoty komplikovaný proces modelování rizik stále optimalizovat a inovovat 

postupy pouţívané v oblasti minimalizace vzniku negativních jevŧ. Podstatnou je motivace 

dotyčných pracovníkŧ, aby si všímali, co je mŧţe ohrozit a aktivně poskytovaly informace, 

také zpětnou vazbu při preventivních, zda nápravných opatřeních na minimalizaci rizik v kon-

textu s platnou legislativou dané oblasti, také zvykovými směrnicemi, při usoudívání stavu 

normální, či mimořádné situace. Dŧleţitým je i aktualizace systému hodnocení rizik při změ-

nách v neustále se vyvíjející situaci v podniku. Při hodnocení rizika se setkáváme také s pro-

blémy, jakými jsou i nedostatek kvalifikovaných údajŧ, nevhodně pouţité analytické metody, 

selhání sloţek jakými jsou například lidský faktor, technika a jiné. 

This contribution is the result of the project implementation: Center for research of control of 

technical, environmental and human risks for permanent development of production and pro-

ducts in mechanical engineering (ITMS: 26220120060) supported by the Research & Develo-

pment Operational Programme funded by the ERDF. 

ZÁVĚR 

Vyuţívání i v tomto příspěvku zmíněných analytických nástrojŧ, zda sloţitějších metodik 

hodnocení rizik nemá v mnoha případech očekávaný výsledek, coţ je často zapříčiňovala sou-

střeďováním se na vypracování dokumentu o posuzování rizik za účelem jeho prezentace do-

hlíţejícím orgánem nebo spolupracující organizaci vyţadující dodrţování postupŧ v oblasti 

rizik a ne za účelem jeho praktické aplikace do ţivota podniku. Je třeba nejen popsat, imple-

mentovat zpracované informace do činnosti podniku, ale i jejich dŧsledné dodrţování a dodr-

u v 

1 

p = 0,4 

p = 0,2 p = 0,2 
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ţování stanovených postupŧ, také šíření shromáţděných informací mezi dotknutých zaměst-

nancŧ. 
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ABSTRAKT 

Ergonomie je vědeckou disciplinou, která má svoje místo v kaţdodenním ţivotě kaţdého z 

nás. Je nedílnou součástí například klasického designu, ale čím dál více se stává součástí 

designu pracovišť nebo celých výrobních systémŧ. Tyto systémy procházejí stálým vývojem. 

Stejně tak se mění technické produkty vyráběné pomocí těchto výrobních systémŧ. Technické 

produkty jsou zase ovlivňovány vývojem trhu a poţadavky zákazníkŧ, coţ vede k jejich 

inovacím. Inovace produktŧ pak zase zpětně ovlivňují technické systémy. Tento článek 

pojednává o aplikaci ergonomie v oblasti návrhu a provozu výrobního systému v prostředí 

digitálního podniku se zřetelem k inovaci produktu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ergonomie, Digitální podnik, Výrobní systém, Inovace. 

ABSTRACT 

Ergonomics is the scientific discipline that has its place in the everyday life of each one of us. 

It is an integral part of such a classic design, but it's increasingly becoming part of the design 

of workplaces and complete production systems. These systems are undergoing continuous 

development. Equally as technical products produced by these production systems. Technical 

products are in turn influenced by market trends and customer demands, which leads to 

innovation. Product innovation, in turn, influence the technical systems. This article discusses 

the application of ergonomics in the design and operation of the production system in the 

digital enterprise with respect to product innovation. 

KEY WORDS 

Ergonomics, Digital Factory, Production system, Innovation. 

ÚVOD 

Ergonomie nabývá v dnešní době stále více na dŧleţitosti. Její dŧleţitost mŧţe být chápána z 

několika pohledŧ. Jedním z pohledŧ mŧţe být například pohled zákazníka, který poţaduje, 

aby produkt, za který zaplatil, měl všechny očekávané vlastnosti a plnil všechny deklarované 

funkce. Mezi tyto vlastnosti patří téţ ergonomická uţitnost výrobku. Dalším pohledem je 

pohled z hlediska projektanta, prŧmyslového inţenýra, který navrhuje výrobní systém, 

pomocí kterého bude technický produkt pro zákazníka vyráběn. Dále lze uvést pohled 

konstruktéra, který na základě inovací produktu navrhuje konstrukci produktu, respektive jeho 

jednotlivých částí, ze kterých je technický produkt sloţen. Je nutné tedy postihnout 

poţadavky všech stran tak, aby technický produkt plnil poţadavky zákazníka, avšak aby i 

jeho výroba, respektive její uspořádání, plnilo nároky ergonomie a to jak u prvotních návrhŧ 

technických produktŧ, tak u návrhŧ, které zahrnují inovace těchto technických produktŧ.  

1 TECHNICKÝ PRODUKT A JEHO INOVAČNÍ ŘÁDY 

Kaţdý technický produkt, který je na trhu úspěšný čeká v prŧběhu času určitý nutný vývoj. 

Tento vývoj je příčinou inovací produktu, které si zákazník, nebo celkově trh, ţádá. Aby bylo 
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moţné tyto změny popsat, je nutné nejprve provést analýzu a popis technického produktu. Na 

jeho základě pak lze vzhledem k inovačním stupňŧm popsat inovační řády, které s daným 

technickým produktem souvisí. Tyto inovační řády sebou nesou kromě změn samotného 

produktu i vyvolané změny výrobní  

1.1 Popis technického produktu 

Technický produkt, u kterého byla posuzována změna ergonomických podmínek na 

pracovištích montáţe, je rádiově ovládaný model automobilu. 

 
Obr. 1 Technický produkt - RC model vozu bez kapotáţe 

Jedná se o model terénního vozu, vybavený elektromotorem s převodovkou, odpruţenými 

nápravami a baterií. Model má pohon všech čtyř kol a je vybaven téţ rozvodovkami 

s diferenciálem. Zavěšení kol je zajištěno pomocí dvojce ramen a přenos kroutícího momentu 

je realizován kloubovými hřídeli. Řízena jsou přední kola pomocí elektrického servomotoru. 

V přední části je model vybavený nárazníkem, a v zadní části přebírají funkci nárazníku kola, 

která svým obrysem přesahují kapotáţ modelu. 

1.2 Inovační řády technického produktu 

Na základě popisu technického produktu byly popsány inovační řády. 

Základní inovační řády jsou: 

 Nultý řád inovace - regenerace: 

o Určení dílŧ, které se budou vyrábět a které budou dodávané. 

o Nasimulovat prŧběh výroby vyráběných dílŧ. 

o Nasimulovat prŧběh montáţe vyrobených a dodaných dílŧ. 

 První řád inovace – změna kvanta 

o Zvětšit objem výroby a odladit montáţ pro větší  objem výroby – simulace. 

 Druhý řád inovace – intenzita 

o Provést návrhy na zrychlení jednotlivých výrobních a montáţních operací za 

stávajícího organizačních uspořádání - simulace. 

 Třetí řád inovace – kvalitativní adaptace 

o Provést úpravy stávajících montáţních a výrobních pracovišť – úprava 

organizačního uspořádání – úprava layoutu – simulace a následné zefektivnění 

montáţního procesu. 

 Čtvrtý řád inovace – kvalitativní adaptace 
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o Úprava strojŧ a montáţních pracovišť pro co nejefektivnější moţnost vyuţití. Tento 

řád inovace je charakterizován např. pouţíváním přípravkŧ nebo nových uspořádání 

pracovišť (montáţní linka). 

 Pátý řád inovace – nová varianta 

o Tento řád inovace je charakteristický konstrukčními změnami produktu za účelem 

zvýšení uţitné kvality. 

o Konstrukční změny na modelu vozu 

 Šestý řád inovace – nová generace 

o Tento řád inovace se vyznačuje změnou většiny rozhodujících funkcí: 

 Sedmý řád inovace – nový druh 

o Tento řád inovace se vyznačuje kompletní změnou konstrukčního řešení za 

zachování technologií. 

 Osmý řád inovace – nový rod 

o Tento řád inovace odpovídá sedmému, avšak dochází i ke změně technologie. 

2 VIZUALIZACE LAYOUTU VÝROBNÍHO SYSTÉMU A VYBRANNÝCH 

PRACOVIŠŤ 

Na základě konstrukce výrobku byl vymodelován výrobní systém v nástroji digitálního 

podniku – Process Designer.  

 
Obr. 2 Process Designer – vizualizace layoutu výrobního systému 

3 VÝBĚR PRACOVIŠŤ NA ZÁKLADĚ INOVAČNÍCH ŘÁDŦ 

Na základě uvedených inovačních řádŧ a moţností jejich aplikace na model vozu bylo nutné 

vybrat, které inovační stupně zvolíme, a budou testovány ve vztahu k ergonomii. 

Bylo nutné vycházet z následujících faktŧ: 

 které díly jsou vyráběné (spodní kryt a ramena zavěšení kol) a které díly jsou 

nakupované, 

 jak se navrhované inovace týkají těchto dílŧ, 

 které inovace a do jaké míry svým zásahem ovlivní ergonomii 

 jakým zpŧsobem se inovace dotknou výrobních pracovišť a jakým zpŧsobem 

montáţních, 

 atd. 
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Z hlediska zpracovaných variant – sloţitost a proveditelnost - byly  vybrány následující 

inovace, které patří do: 

 Pátého řádu inovace – nová varianta 

o Tento řád inovace je charakteristický konstrukčními změnami produktu za účelem 

zvýšení uţitné kvality. 

 Tento řád inovace mŧţe být také ověřen po ergonomické stránce pomocí 

ergo. softwaru Jack. Konstrukční změny se jeví jako změny, které budou mít 

největší vliv na změnu ergonomických podmínek, neboť mohou ovlivnit 

organizaci pracoviště, ale i celého layoutu. 

o Konstrukční změny na modelu auta: 

 zakomponovat světla do konstrukce auta pro moţný provoz i v nočních hodinách 

 otázka deformačních zón (nárazníky) – při nárazu zepředu, dochází i 

k deformaci plastové karoserie, při nárazu ze zadu dochází ke kontaktu 

pneumatik s překáţkou (ostrá překáţka mŧţe poškodit pneumatiky) 

Na základě toho byla identifikována pracoviště, která budou těmito inovacemi ovlivněna a 

byly na nich provedeny ergonomické analýzy. 

4 ERGONOMICKÉ ANALÝZY PRACOVIŠŤ 

Na základě prvotní analýzy byly vybrány pracoviště. Tato pracoviště byla namodelována 

v ergonomickém softwaru JACK.  

Na těchto pracovištích byly poté provedeny ergonomické analýzy, které se týkají: 

 pracovišť před inovací produktu, 

 pracovišť po inovaci produktu. 

Některé analýzy nebylo nutné provádět na všech pracovištích, protoţe práce a operace, které 

jimi měly být ověřovány, jsou svojí podstatou stejné na všech zkoumaných pracovištích – 

jako například manipulace s produktem z dopravníku na montáţní stŧl a zpět. 

Pro úplnost informací je nutné uvést, jaký typ pracovníka byl při analýzách na pracovišti 

pouţit: 

Muţ, výška = 175,54 cm, hmotnost = 78,505 kg, coţ odpovídá 50% percentilu muţŧ 

populace. 

4.1 Pracoviště 14 – montáţ nárazníkŧ 

Jedná se o jedno z montáţních pracovišť, které bylo podrobeno ergonomickým analýzám před 

a po inovaci technického produktu. 
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Obr. 3 Vizualizace pracoviště v softwaru JACK 

Před inovací byla na tomto pracovišti prováděna montáţ předního nárazníku a drţákŧ 

karoserie. Operace montáţe drţákŧ karoserie nepŧsobila přetíţení pracovníka. Montáţ 

předního nárazníku se však ukázala jako problematická. 

Po inovaci produktu byla přidána montáţ zadního nárazníku. 

K analýze montáţe nárazníkŧ byly pouţity dvě ergonomické analytické metody. Metoda 

RULA, která zkoumá zatíţení horních končetin a pak metoda pro predikci statického zatíţení 

- Static Strenght Prediction. 

 
Obr. 4 Vizualizace pracoviště v softwaru JACK – montáţ předního nárazníku 

Pomocí metody RULA se získá skóre zatíţení jednotlivých částí horní poloviny těla. Jedná se 

o nadloktí, předloktí, zápěstí, vytočení zápěstí. 

Těmto jednotlivým částem těla je přiřazeno určité skóre, které se pak podílí na konečném 

celkovém skóre. To je pro jednoduchost označeno téţ barevně, od zelené barvy, kdy je vše v 

pořádku, přes ţlutou barvu, která indikuje, ţe mŧţe nastat problém aţ po červenou barvu, 

která indikuje nutnost změny – viz Obrázek 5. 
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Obr. 5 Ergonomická metoda RULA a STATIC STRENGHT PREDICTION a jejich výsledky 

Na základě této analýzy jsme získali následující výsledky: 

 nadloktí, předloktí a zápěstí se blíţí svým skóre k hranici, kde je nutné začít zkoumat 

polohu – barevně by to odpovídalo ţluté barvě, 

 krk se nejeví problematický, avšak trup jiţ zatíţení projevuje 

 Celkové skóre je pak 6 a je doporučeno šetření na pracovišti. 

Pro porovnání uvádíme dále výsledky metody Static Strenght Prediction – dále SSP. Z této 

metody vyplývá, ţe i přes uvedené problémy, které by mohly nastat na základě metody 

RULA (vznik rizika = riziko onemocnění PPS z přetěţování) je pracovník schopen vyvinout 

v dané pracovní poloze téměř 100 % síly, které mu jeho tělo umoţňuje. Minimální úbytek lze 

pozorovat pouze v oblasti bokŧ. 

Stejnými metodami bylo pracoviště prověřeno i po inovaci, tedy montáţ zadního nárazníku. 

 
Obr. 6 Montáţ zadního nárazníku 
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Obr. 7 RULA a STATIC STRENGHT PREDICTION a jejich výsledky po inovaci 

Jednotlivé skóre se u RULY zhoršilo pouze u nadloktí. To je dáno tím, ţe je produkt – 

autíčko – otočen vzhŧru nohama a pracovník tím pádem provádí montáţ výše nad deskou 

stolu. Dalším dŧvodem mŧţe být klasický “pistolový” šroubovák, který nutí pracovníka 

zvedat loket při vyvozování přítlačné síly. 

Tím dochází i ke zhoršení skóre krku a trupu, protoţe se pracovník přirozeně předkloní, aby 

přitlačil šroubovák. 

Celkové skóre vykazuje taktéţ hodnotu 6, avšak domníváme se, ţe kdyby došlo ke zhoršení 

dílčích skóre o jeden jediný bod, došlo by jiţ k ovlivnění celkového skóre na 7. Opět je 

doporučeno šetření na pracovišti. 

Po vyhodnocení metody SSP je zřejmé, ţe díky předklonu a přítlaku šroubováku spolu s 

natočením nad produktem, kdy se pracovník snaţí přenést těţiště ramene do osy šroubu, který 

šroubuje, je omezena schopnost bokŧ vyvíjet sílu. 

Samotná inovace produktu neovlivnila (zhoršila) jenom montáţní pozici. Je totiţ nutné brát 

v úvahu rozvrţení celého pracoviště a tedy i skladovacích ploch, respektive regálŧ a dílŧ v 

nich. 

Na základě těchto faktŧ jsme se tedy rozhodli prověřit i tyto skutečnosti. 

Před inovací produktu byla bedna s předním nárazníkem na horní polici regálu, který je na 

pracovišti. 

  

Obr. 8 Situace na pracovišti před inovací a po inovaci 

Výsledky ergonomických analýz RULA a SSP jsou pak následující. 
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Obr. 9 Situace na pracovišti před inovací – výsledky analýz RULA a SSP 

Na základě RULA analýzy se dostáváme do “ţlutých čísel” kdy je doporučeno další 

zkoumání a mohou být doporučeny změny – ty by vzhledem k nízkému skóre 4 nebyly aţ 

tak zásadní. U metody SSP uţ není ovlivněn ţádný segment lidského těla. 

Pokud však po inovaci technického produktu přibude na pracovišti nutnost obsluhovat i další 

regál s KLT boxy, které budou umístěné ve spodních policích. 

 
Obr. 10 Situace na pracovišti po inovaci – výsledky analýz RULA a SSP 

Po inovaci produktu a tím pádem změně pracoviště došlo u metody RULA ke zhoršení 

dílčího skóre u horních končetin (kromě zápěstí mŧţe být zpŧsobeno lepšími úchopovými 

vlastnostmi boxu) a jednoho u horní poloviny trupu. Celkové skóre zŧstalo nezměněné. U 

SSP je jiţ velmi markantní pokles schopnosti vyvození statické síly u kolen a bokŧ. Je tedy 

zřejmé, ţe inovace produktu nemusí ovlivnit přímo montáţní pozice a tím i jejich ergonomii, 

ale mŧţe ovlivnit rozvrţení layoutu pracoviště, coţ mŧţe ergonomii velmi významně ovlivnit. 

ZÁVĚR 

Na základě provedených analýz lze konstatovat: 

 inovace produktu mŧţe mít a má vliv na ergonomii, 
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 vzhledem k hmotnosti produktu a jeho částí se změna ergonomie neprojevila v 

přetíţení, pracovníka z hlediska hmotnostního a silového zatíţení, 

 projevily se změny v pracovních polohách, 

 změny ergonomie i v rámci zatíţení pracovníka, by se projevily např.: 

o kdyby se místo plastové karoserie montovala karoserie z plechu s vyšší hmotností, 

o je tedy jasné, ţe spíše neţ přetěţováním z hmotnosti dílŧ a nutných vyvozovaných 

sil, se projeví přetíţení od pracovních poloh, 

o s rostoucí velikostí produktu i stupně inovace lze čekat markantnější odezvu v 

ergonomii, 

o nebo naopak, zmenšováním dílŧ produktu by mohlo dojít ke zmenšení tzv. 

kritického detailu, coţ by si vyţádalo jiné pracovní polohy, se kterými je spojeno i 

případné jiné vybavení a rozmístění pracoviště, 

 tím pádem se inovace produktu projevují spíše na rozmístění pracoviště 

o jako například umístění boxu s novým dílem ve spodní části regálu 

o jako hlavní problém u metod se jevily problémy s krkem a trupem 

o to bylo zpŧsobeno uţitím nízkých montáţních stolŧ 

Doporučená výška montáţních stolŧ je odvozena od dvou parametrŧ, coţ je pracovní pozice 

(stoj/sed) a druhu práce, která závisí na poţadavcích na zrak a na sílu. 

Podle těchto kritérií by se jednalo o vzdálenost 35-50 cm (údaje platí pro muţe výšky 175 cm) 

a výška pracovní roviny 95 – 100 cm, niţší poţadavky na zrak, střední poţadavky na sílu, 

(většina prací při montáţi a administrativě). 

Závěrem lze dodat, ţe bylo potvrzeno, ţe inovace produktu mŧţe ovlivnit ergonomii 

výrobního systému. 
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ABSTRAKT 

Posudzovanie výkonnosti a finančnej stability podniku je súčasťou podnikového manaţmentu 

a významnou oblasťou úspešného podnikového riadenia. Pomáha podnikovým manaţérom 

prijímať správne rozhodnutia v oblasti zabezpečovania finančných zdrojov, optimalizácii ma-

jetkovej a kapitálovej štruktúry, zabezpečovania likvidity a rentability a tým aj 

k ovplyvňovaniu celkovej finančno-ekonomickej stability podniku. Predloţený príspevok 

pribliţuje programové riešenie výpočtu finančných pomerových ukazovateľov vychádzajúci 

zo štandardných výkazov účtovnej závierky. Programové riešenie umoţňuje študentom, ako 

aj ostatným pouţívateľom, priblíţiť princípy zostavovania jednotlivých finančno-

ekonomických ukazovateľov a ich komparáciu v rámci rôznych analyzovaných subjektov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

výkonnosť, finančná stabilita, finančná analýza, modelovanie 

ABSTRACT 

The assessment of the enterprise financial stability is an integral part of enterprise manage-

ment as it is a significant area of the successful management of the enterprise. It helps the 

managers to adopt the correct decisions in the sphere of procurement of financial sources, 

optimization of assets and capital structure, management if liquidity and profitability and, 

thus, to affect the total financial as well as economic stability of the enterprise. It disposes of 

the unsubstitutable place in the process of evaluation of the enterprise activities under the 

condition of market economy. 

The objective of this paper is to propose the methodological procedure of the evaluation of 

enterprise financial stability and efficiency.  The paper presents the programme solution of 

calculation of the financial ratio indicators based on the standard accounting reports. The ratio 

indicators were calculated automatically using programmed formulas. As important ratio indi-

cators, the indicators of four areas were chosen – the commonly used indicators of liquidity, 

activity, debtness and profitability. Such programme solution also allows managers to predict 

the enterprise financial stability using methods of discrimination analysis. 

KEY WORDS 

efficiency, financial stability, financial analyses, simulation 

ÚVOD 

Posudzovanie finančnej stability podniku je súčasťou podnikového manaţmentu a významnou 

oblasťou úspešného podnikového riadenia. Pomáha podnikovým manaţérom k  prijímaniu 

správnych rozhodnutí v oblasti zabezpečovania finančných zdrojov, optimalizácii majetkovej 

a kapitálovej štruktúry, zabezpečovania likvidity a rentability a tým aj k ovplyvňovaniu cel-

kovej finančno-ekonomickej stability podniku.  Má nezastupiteľné miesto v hodnotení činnos-

ti podniku fungujúceho v podmienkach trhovej ekonomiky, umoţňuje  odhalenie slabých 

stránok, ktoré by mohli viesť v budúcnosti k problémom, ako aj identifikáciu silných stránok, 

na základe ktorých môţe podnik dosahovať strategické ciele. 

mailto:ihajduch@vsld.tuzvo.sk
mailto:giertliova@vsld.tuzvo.sk
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„Finančno-ekonomická analýza je materiál, ktorý rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za 

analyzované obdobie, identifikuje a kvantifikuje okolnosti (činitele), ktoré ich determinovali, 

doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti  a všetko to komprimuje do 

návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť dosiahnutie podnikových cieľov.“ (Zalai 

a kol., 2008)       

Cieľom finančnej analýzy je zhodnotenie finančnej stability podniku ako aj určenie činiteľov, 

ktoré ju ovplyvňujú. Činitele ovplyvňujúce finančnú stabilitu rozdeľujeme do dvoch skupín: 

Prvú skupinu predstavujú činitele externé, ktorých pôsobenie je objektívne. Dôsledky exis-

tencie týchto činiteľov podnik nemôţe eliminovať. Na druhej strane musí poznať ich pôsobe-

nie a vedieť ich vyuţiť pri získavaní zdrojov a rozhodovaní o majetkovej a kapitálovej štrukt-

úre. Medzi tieto činitele patria: rozpočtová politika, vývoj konjunktúry, stav meny 

a monetárna, obchodná a daňová politika štátu, atď.. 

Druhú skupinu predstavujú činitele interné, ktoré majú subjektívny charakter, čo znamená, 

ţe podnik môţe tieto činitele svojou aktivitou ovplyvniť. Rozhodovanie manaţmentu by však 

malo vychádzať z objektívnych informácií, preto pre analýzu interných činiteľov bolo vypra-

covaných viacero postupov, ktoré vychádzajú z matematických a štatistických metód vďaka 

ktorým moţno finančné rozhodovanie pokladať za objektívne. Interné činitele rozdeľujeme na 

kvantitatívne (objem výnosov, trţieb, nákladov a pod.) a kvalitatívne (úroveň transformačné-

ho procesu vstupov na výstupy). 

1  METODICKÝ POSTUP HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU 

Primárnym zdrojom informácií pre rozhodovanie je účtovníctvo. V účtovníctve sú nahroma-

dené informácie o finančnej situácii podniku, ktoré by mal dobrý manaţér poznať, ak chce 

rozhodovať o činnosti podniku s maximálnym efektom. 

Najpouţívanejšími metodickými nástrojmi finančnej analýzy sú pomerové ukazovatele. Sú 

formou číselného vzťahu finančno-účtovných operácií. Umoţňujú získať rýchly a nenákladný 

obraz o základných finančných charakteristikách podniku. Sú sitom, ktoré zachytí oblasti vy-

ţadujúce hlbšiu analýzu. K ďalším dôvodom pouţitia patria moţnosti (Kotulič, 2007): 

 porovnávania podnikov rôznej veľkosti, 

 ich porovnávania s ich rozpočtovanými hodnotami, 

 uskutočnenia analýzy časového vývoja finančnej situácie daného podniku, 

 ich vyuţitia vnútri podniku na porovnávanie porovnateľných ziskových stredísk, 

 posudzovania finančnej pozície a výkonnosti podniku vo vzťahu k ich výške, ktorá 

sa v prípade podobných skupín podnikov javí ako najčastejšie sa vyskytujúca, 

 ich pouţitia ako vstupných údajov matematických modelov umoţňujúcich opísať zá-

vislosti medzi javmi, klasifikovať stavy, hodnotiť riziká a predpovedať budúci vývoj, 

 ich vyuţitia na hlbšie prierezové analýzy, spočívajúce v porovnávaní finančnej situá-

cie podniku s finančnou situáciou podobných podnikov. 

Pomerové ukazovatele sú vo veľkej miere vyuţívané manaţérmi, veriteľmi a investormi. Ak 

sa pouţívajú s profesionálnym prístupom, môţu o podniku a jeho činnosti veľa povedať. Vy-

uţitie jedného pomerového ukazovateľa alebo niekoľkých pomerových ukazovateľov môţe 

viesť k nesprávnym záverom, preto je dôleţitá aj ich kombinácia so znalosťami manaţérov 

o podniku a ekonomickom okolí. 

S cieľom uľahčiť analýzu a porovnávanie ukazovateľov v priestore, ako aj v čase, sa pomero-

vé ukazovatele klasifikujú do skupín podľa obsahu opisovaných javov, podľa kľúčových cha-

rakteristík, ktorými sa overuje finančné zdravie podniku. Medzi takéto základné charakteristi-

ky patrí napríklad (Kotulič, 2007):  
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 likvidita (ukazovatele likvidity), 

 obratovosť (ukazovatele aktivity), 

 finančná štruktúra, zadlţenosť (ukazovatele zadlţenosti), 

 výnosnosť (ukazovatele rentability), 

 postavenie na kapitálovom trhu (ukazovatele trhovej hodnoty). 

 

1.1 Ukazovatele likvidity 

Veľmi spoľahlivú výpoveď o finančnej situácii podniku moţno získať analýzou jeho schop-

nosti hradiť svoje záväzky. Schopnosť hradiť takého záväzky je ovplyvnená mnohými sku-

točnosťami, no dve sú mimoriadne dôleţité : 

 štruktúra majetku, 

 primeraný a pravidelný prítok peňaţných prostriedkov. 

Štruktúra majetku pôsobí na túto schopnosť v dôsledku toho, ţe jednotlivé majetkové súčasti 

sa vyznačujú rôznou likvidnosťou. Likvidnosťou sa pritom rozumie schopnosť (rýchlosť) ich 

transformácie z danej podoby (napr. z podoby zásob) na peňaţné prostriedky, ktorými moţno 

záväzky vyrovnať (Zalai a kol., 2008). Najčastejšie sa pouţívajú relatívne ukazovatele zobra-

zené v Tab. 1. 

Tab. 1 Výpočet ukazovateľov likvidity 

Ukazovateľ Odporúčaná 

hodnota 

Výpočet 

Likvidita I. stupňa (0,2 – 0,6) Krátkodobý finančný majetok/Krátkodobé 

záväzky 

Likvidita II. stupňa (1,0 – 1,5) Krátkodobý finančný majetok + Krátkodobé 

pohľadávky /Krátkodobé záväzky 

Likvidita III. stupňa (2,0 – 2,5) Krátkodobý finančný majetok + Krátkodobé 

pohľadávky + Zásoby /Krátkodobé záväzky 

Čistý pracovný kapitál  Obeţné aktíva - Krátkodobé záväzky   

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kolenka, Hajdúchová, 2007 

1.2 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity umoţňujú vyjadriť, kvantifikovať a teda i analyzovať, ako účinne pod-

nik vyuţíva svoj majetok. Nedostatočné vyuţitie je svojím dôsledkom rovnaké ako situácia, 

keď má podnik majetku priveľa. Z uvedeného vyplýva, ţe na vyjadrenie aktivity slúţia uka-

zovatele vypovedajúce o obratovosti (viazanosti, náročnosti) majetku ako celku i jeho jednot-

livých častí. Typické ukazovatele z tejto skupiny sú priblíţené v Tab. 2. 

Tab. 2 Výpočet ukazovateľov aktivity 

Ukazovateľ Odporúčaná 

hodnota 

Výpočet 

Doba obratu vlastného kapitálu              Vlastné zdroje/trţby 

Doba obratu zásob                              Do 30 dní Zásoby/Trţby 

Doba splatnosti krátkodobých 

pohľadávok       

Do 30 dní (Krátkodobé pohľadávky/Trţby)*365 

Doba splatnosti pohľadávok                  (Pohľadávky/Trţby)*365 

Doba splatnosti záväzkov z ob-

chodného styku      

Do 30 dní (Záväzky z obchodného styku/Trţby)*365 

Doba splatnosti krátkodobých 

záväzkov      

 (Krátkodobé záväzky/Trţby)*365 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kolenka, Hajdúchová, 2007 

1.3 Ukazovatele zadlţenosti 

Ukazovatele zadlţenosti slúţia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Po-

diel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Vysoký podiel vlast-

ných zdrojov robí podnik stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je podnik labilný, 

výkyvy na trhu a zneistenie veriteľov môţe mať váţne dôsledky. V rovnováţnom trhovom 

prostredí je (vo všeobecnosti) vlastný kapitál „drahší“ ako cudzí kapitál. Súbor ukazovateľov 

vypovedajúcich o zadlţenosti je veľmi bohatý. Najčastejšie pouţívané sú uvedené v Tab. 3. 

Tab. 3 Výpočet ukazovateľov zadlţenosti 

Ukazovateľ Odporúčaná 

hodnota 

Výpočet 

Celková zadlţenosť (45% - 70%)                            (Cudzie zdroje/Celkové aktíva)*100 

Koeficient samofinancovania ( > 30% )       (Vlastné zdroje/Celkové aktíva)*100 

Stupeň finančnej samostatnosti (=100%)         (Vlastné zdroje / Cudzie zdroje)*100 

Miera zadlţenosti  ( < 70% )                       (Cudzie zdroje / Vlastné zdroje)*100 

Úrokové krytie      (5 – 8)                                (Zisk pred zdanením + Úroky) /Úroky 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kolenka, Hajdúchová, 2007 

1.4 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výslednosť (výnosnosť) podnikového úsilia. Do ich úrovne 

a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadlţenosti a ukazovatele rentabili-

ty ich tak zhŕňajú (syntetizujú). Niektoré z ukazovateľov rentability sú veľmi syntetické 

a komplexne postihujú základné charakteristiky výkonnosti podniku. Patria tak 

k ukazovateľom pouţívaným na vyjadrenie a analýzu efektívnosti podnikovej činnosti (Zalai, 

2008). Ukazovatele vyuţité v programovom riešení pribliţuje Tab. 4. 

Tab. 4 Výpočet ukazovateľov rentability 

Ukazovateľ Odporúčaná 

hodnota 

Výpočet 

Rentabilita trţieb ROS  (ČVH/Trţby)*100 

Rentabilita výnosov  (ČVH/Výnosy)*100 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE       ROE>RCK (ČVH/Vlastné zdroje)*100 

Rentabilita celkového kapitálu 

ROA     
ROA<ROE (ČVH/Aktíva)*100 

Rentabilita cudzieho kapitálu RCK        (ČVH/Cudzie zdroje)*100 

Rentabilita kapitálu ROI  ((ČVH+ Úroky)/Celkový kapitál)*100 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kolenka, Hajdúchová, 2007 

2  MODELOVANIE VÝKONNOSTI PODNIKU 

Návrh metodického postupu analýzy výkonnosti a hodnoty podniku a návrh reportov pre 

priebeţné hodnotenie finančnej situácie a postavenia podniku v rámci odvetvia a trhu pre po-

treby riadenia, rozhodovania a kontroly je zrealizovaný v prostredí programového balíka MS 

Excell. Vypracované je riešenie pre výpočet ukazovateľov finančno–ekonomickej analýzy, na 

základe ktorého je moţné modelovať finančný vývoj podniku. Ukazovatele finančno–

ekonomickej analýzy a ich vývoja je moţné porovnať s inými podnikateľskými subjektmi.  

Vstup údajov je uskutočňovaný na základe výkazov účtovnej závierky podnikateľského sub-

jektu s vyuţitím programového balíka EXCEL, v ktorom sú naprogramované vzťahy pre au-
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tomatickú transformáciu údajov Súvahy a Výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu (Obr. 1) do 

výkazov v skrátenom rozsahu (Obr. 2). Súvaha a výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu sú 

zostavené tak, aby vyhovovali poţiadavkám finančno-ekonomickej analýzy. To znamená, ţe 

v súvahe je majetok usporiadaný podľa stupňa likvidity zostupne, teda od najlikvidnejšieho 

po najmenej likvidný. Záväzky sú usporiadané podľa doby splatnosti od záväzkov 

s najkratšou po najdlhšiu dobu splatnosti. Poloţky výkazu ziskov a strát sú usporiadané podľa 

výnosov a im zodpovedajúcich nákladov tak, aby bolo moţné identifikovať výsledok hospo-

dárenia z prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej činnosti. Výkazy v skrátenom rozsahu tvoria 

podklad pre výpočet finančných pomerových a aditívnych ukazovateľov. Údaje sú zosúladené 

a otestované tak, aby pri kontrole účtovnej závierky platila bilančná rovnosť, to znamená ak-

tíva (majetok) sa rovnali pasívam (zdrojom) a zisk v súvahe sa rovnal zisku vo výkaze ziskov 

a strát. 

Automatizovaný výpočet pomerových ukazovateľov prebieha podľa naprogramovaných 

vzťahov, pričom z mnoţstva finančných pomerových ukazovateľov sú vybrané tie, ktoré sú 

v praxi najčastejšie vyuţívané a pre analýzu výkonnosti podniku najvýznamnejšie. Ukazova-

tele boli rozdelené do štyroch oblastí: likvidita, aktivita, rentabilita, zadlţenosť, ktoré sa vyu-

ţívajú pri finančnej analýze štandardne. Programové riešenie umoţňuje  tieţ predikciu fi-

nančnej situácie podniku s vyuţitím metód diskriminačnej analýzy. Automatizovaná analýza 

ukazovateľov v čase je uskutočnená prehľadne vo forme grafických výstupov programového 

balíka EXCEL.  

Model pre analýzu výkonnosti je zostrojený tak, aby umoţňoval sledovanie vývoja ukazova-

teľov v čase. Z tohto dôvodu je moţné zadávať vstupné údaje pre obdobie piatich rokov. Pre 

získanie lepšej predstavy a zároveň zjednodušenie následnej interpretácie výsledkov je tabuľ-

ková forma doplnená o grafickú časť. Na Obr. 3  je priblíţený výstup z modelu 

v podmienkach analýzy jedného podnikateľského subjektu za dve po sebe idúce účtovné ob-

dobia. 

 

 
Obr. 1 Vstupná obrazovka – Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obr. 2 Prostredie modelu – Súvaha a Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 
Obr. 3 Prostredie modelu – Výstup 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

ZÁVER 

V súčasnom konkurenčnom prostredí a v podmienkach neustále sa meniaceho kapitálového  

a finančného trhu je pre kaţdý podnik nevyhnutné sledovať svoju finančnú situáciu  

a prispôsobovať ju daným podmienkam. Na základe dôkladného poznania finančnej situácie  

môţu manaţéri uskutočňovať efektívne rozhodnutia a dosahovať prostredníctvom týchto roz-

hodnutí ciele podnikania a ţelané výsledky. V prípade, ţe podnik nepozná svoje finančné 
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zdravie, silné stránky na základe ktorých môţe realizovať svoje príleţitosti a slabé stránky, 

ktoré ho môţu ohroziť, je tento podnik odsúdený na zánik.   Výsledky finančno – ekonomic-

kej analýzy môţu byť určené zakladateľovi, manaţérom, veriteľom, investorom a všetkým 

tým. ktorí majú záujem o konzistentný pohľad na finančno-ekonomickú situáciu podniku.  

Priblíţenie procesu praktickej aplikácie metód finančno-ekonomickej analýzy tvorí významnú 

časť prípravy študentov ekonomických odborov pre ich budúce uplatnenie v praxi. Programo-

vé riešenie finančno–ekonomickej analýzy je inštalované v rámci demonštračného objektu 

v počítačovej učebni katedry. Vyuţíva sa na výpočet ukazovateľov a komparatívnu analýzu 

s vyuţitím benchmarkových metód na predmete Finančno–ekonomické analýzy, Manaţérske 

účtovníctvo a Finančné riadenie podniku. Výstupy z projektu umoţňujú študentom priblíţiť 

princípy zostavovania jednotlivých finančno-ekonomických ukazovateľov a ich komparáciu 

v rámci rôznych analyzovaných subjektov. 

Moderné spôsoby výučby zaloţené na vyuţití informačných technológií otvárajú pre študen-

tov i vyučujúcich nové moţnosti. Na záver je moţné skonštatovať, ţe vyuţitie informačno-

komunikačných technológií prináša zvýšený záujem zo strany študentov. Vytvorenie priestoru 

pre samostatné riešenie problémov a prípadových štúdií za pomoci elektronických zdrojov 

umoţňuje študentom lepšie sa pripraviť na problémy a úlohy s ktorými budú konfrontovaní 

v praxi. 
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ABSTRAKT 

V současném globálním trţním prostředí, které je značně poznamenáno světovou ekonomic-

kou a hospodářskou krizí, jsou kladeny vysoké nároky jak na jednotlivce, firmy, tak i na jed-

notlivé země. Kaţdé prŧmyslové odvětví má svŧj vlastní logistický resp. dodavatelský řetě-

zec, v němţ dochází ke vzniku objemných materiálových, finančních a informačních tokŧ. 

Veškeré tyto toky je potřeba plánovat a řídit, coţ je základní náplní logistiky. 

Článek stručně popisuje přístup modelování, simulace a optimalizace procesŧ v logistice, jako 

zcela nezbytný, pro návrh efektivního systému analýzy, plánování, řízení a kontroly, všech 

dŧleţitých částí daného logistického (dodavatelského) řetězce, v současném globálním trţním 

prostředí, s cílem maximalizovat efektivnost plánování, řízení a kontroly, ekonomickou hos-

podárnost a minimalizovat dopady na ţivotní prostředí. Dále je stručně nastíněno moţné vyu-

ţití softwarových produktŧ z oblasti modelování a simulace, pro vysokoškolskou výuku za-

měřenou na logistiku. 

ABSTRACT 

In today’s global market environment, which is considerably affected through world’s eco-

nomic crisis, there are put high requirements as on individuals, firms so on single countries. 

Each industrial branch has got its own supply chain in which extensive materials, financial 

and information flows are originated. All those flows, it’s necessary to plan and manage, 

which is the main subject of logistics. 

The article briefly describes modeling, simulation and optimization approach of logistics pro-

cesses, as a crucial to design effective system to analyse, plan, manage and control all impor-

tant parts of given supply chain under today’s global market conditions with the aim to ma-

ximize effectiveness of planning, management and control, profitability and to minimize ne-

gative impacts on living environment. 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

Logistika, dodavatelský řetězec, globální trţní prostředí, modelování, simulace, optimalizace, 

vysokoškolská výuka 

KEY WORDS 

Logistics, Supply Chain, Global Market Environment, Modelling, Simulation, Optimization, 

University Education 

ÚVOD 

Dnešní globální a vysoce dynamické trţní prostředí, klade vysoké nároky na systémy pláno-

vání a řízení, kdy hlavním výstupem je snaha o dosaţení co nejvyšší úrovně efektivity a kon-

kurenceschopnosti. Základní hybnou silou ekonomik vyspělých zemí jsou více či méně jed-

notlivá prŧmyslová odvětví, z nichţ kaţdé má svŧj vlastní logistický resp. dodavatelský řetě-

zec. Tyto logistické řetězce se sestávají z velkého počtu společností, které jsou ve vzájemné 
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interakci a pro efektivní fungování vyţadují existenci řídicích systémŧ a podsystémŧ. Návrh 

těchto systémŧ resp. podsystémŧ by měl být zaloţen na přístupu modelování, simulace a op-

timalizace procesŧ, vznikajících v rámci jednotlivých logistických řetězcŧ a v dŧsledku jejich 

vzájemné interakce, a to s cílem dosaţení maximální ekonomické hospodárnosti a minimali-

zace dopadŧ na ţivotní prostředí. 

1  LOGISTICKÝ ŘETĚZEC 

Logistický řetězec je vzájemně propojený systém organizací, technologií, informací, lidských 

zdrojŧ a jiných zdrojŧ, které se účastní, jako jednotlivé články logistického řetězce, značně 

objemných tokŧ, které lze dělit na toky: 

 materiálové, 

 informační, 

 finanční. 

Obecný logistický řetězec, který mŧţe být např. logistickým řetězcem automobilového, far-

maceutického, potravinářského, leteckého, energetického, elektronického, strojírenského, 

hutnického či jiného prŧmyslového odvětví je znázorněn na obrázku 1. 

 
Obr. 1 Schéma obecného logistického řetězce [1] 

2 LOGISTIKA 

Logistika je vědní obor, který se zabývá 3 základními toky, které vznikají v rámci jednotli-

vých logistických řetězcŧ a v dŧsledku jejich vzájemné interakce. Základní náplní logistiky je 

tedy plánování a řízení těchto objemných tokŧ v rámci logistických řetězcŧ jednotlivých prŧ-

myslových odvětví. V tomto kontextu je vhodné uvést funkční členění logistiky z hlediska 

základních podnikových funkcí. 

A Nákupní logistika 

B Výrobní logistika 

C Zásobovací logistika 

D Distribuční logistika 
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E Zpětná logistika 

Jedná se tedy o podsystémy řízení tokŧ, v rámci systému řízení 3 hlavních tokŧ daného logis-

tického řetězce. Tyto podsystémy řídí jednotlivé logistické procesy spadající do pole pŧsob-

nosti dílčích podnikových funkcí. 

3 MODELOVÁNÍ, SIMULACE A OPTIMALIZACE PROCESŦ V LOGISTICE 

Pro potřeby návrhu efektivních podsystémŧ řízení jednotlivých logistických procesŧ, tedy 

procesŧ nákupu, výroby, zásobování, distribuce a procesŧ zpětného materiálového toku, je 

nezbytné tyto procesy nejdříve modelovat a provádět simulace jejich chování za daných pod-

mínek. V případě jiţ navrţených subsystémŧ je nutné pro zajištění jejich maximální efektivity 

provádět optimalizaci procesŧ, která by měla být zaloţená na konkrétních optimalizačních 

kritériích. 

3.1 Nákupní procesy 

Jedná se o procesy získávání surovin, materiálŧ, polotovarŧ a výrobkŧ odpovídající kvality, 

v odpovídajícím mnoţství, za přijatelnou cenu, ve správném čase, od správného dodavatele. 

Nákupní proces se skládá z několika základních fází: zjištění problému, základní údaje o spo-

třebě, specifika výrobku, hledání dodavatele, posuzování nabídek, výběr dodavatele, objed-

návka, zhodnocení nákupu. 

 Pro modelování, simulaci a optimalizaci (dále jen MSO) nákupních procesŧ je vhodné vyuţít 

tabulkových kalkulátorŧ a statistického softwaru, např. viz obrázek 2. 

 

 
Obr. 2 Vývoj nákupu polotovaru X1 a předpověď pro následující rok / okno programu 

Crystal Ball [zdroj vlastní] 

3.2 Výrobní procesy 

Jsou procesy, při kterých dochází k přetváření zdrojŧ na polotovary rozpracované výroby, 

finální výrobky resp. sluţby. Rovněţ je vhodné k těmto procesŧm zahrnout procesy meziope-

rační manipulace s materiálem a mezioperační přepravu. Základní veličiny, které by měly být 

sledovány v rámci výrobního procesu, jsou: velikost výrobní dávky, prŧběţná doba výroby, 

velikost zásob rozpracované výroby, velikost výrobních kapacit a jejich vyuţití, délka výrob-

ního cyklu, délka výrobního taktu, počet výrobních stupňŧ, štíhlý layout. 
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Pro MSO výrobních procesŧ je vhodné vyuţít tabulkových kalkulátorŧ, statistický software, 

specializovaný software MSO výrobních procesŧ např. Witness, Flexsim, Arena Simulation 

Software, SimcadPro, aj., viz obrázky 3 a 4. 

 

Obr. 3 MSO linky mezioperační manipulace a výrobní linky v automobilovém 

výrobním závodě / okna programu 3DCreate [2] 

 

 

 
Obr. 4 Návrh štíhlého layoutu / okno programu Witness [3] 

3.3 Zásobovací procesy 

Základní náplní zásobovacích procesŧ je vytváření potřebných úrovní zásob v daných místech 

materiálového toku logistického řetězce a jejich následné řízení a kontrola. Ať uţ se jedná o 
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zásoby vstupních surovin, materiálŧ, polotovarŧ rozpracované výroby nebo finálních výrob-

kŧ, tak veškeré zásoby je nutno řídit s vyuţitím navrţených subsystémŧ řízení zásob a logis-

tických technologií. Do této skupiny logistických procesŧ je moţné rovněţ zahrnout procesy 

návrhu alokací a layoutŧ skladŧ, cross-dockingových center, včetně návrhu příslušného stup-

ně jejich mechanizace a automatizace, tedy vybavení manipulačními a skladovými technolo-

giemi. 

Pro MSO zásobovacích procesŧ je vhodné vyuţít tabulkových kalkulátorŧ, statistický soft-

ware, např. StatSoft, TriloByte Statistical Software, Crystal Ball, aj. Dále pak specializovaný 

software MSO zásobovacích procesŧ např. Witness, Flexsim, SIMUL8, Simio aj., viz obrázek 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Návrh layoutu skladu a simulace skladových manipulačních operací / okna programu 

Flexsim [4] 

3.4 Distribuční procesy 

Hlavním cílem distribučních procesŧ je dodat správný finální výrobek resp. zboţí, ve správné 

době, kvalitě a mnoţství, správnému zákazníkovi, tedy do správné obchodní lokace, a to vše 

za co nejniţší náklady. Základní procesy v oblasti distribuční logistiky jsou návrhy pruţných 

distribučních kanálŧ, sítí, dopravních cest, alokace distribučních skladŧ, balení a expedice 

zboţí, procesy nakládky a řízení nákladní dopravy a vozového parku. 

Pro MSO distribučních procesŧ je vhodné vyuţít tabulkových kalkulátorŧ, např. Microsoft 

Excel, Open Office Calc, aj. Dále pak statistický software a specializovaný software MSO 

distribučních procesŧ např. Route Optimizer, TruckRoad, C2Logix, Supply Chain Guru, aj., 

viz obrázek 6. 
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Obr. 6 Optimalizace přepravních tras distribuční sítě / okno programu Route 

Optimizer [5] 

3.5 Procesy zpětné logistiky 

Tyto procesy jsou zejména spojeny s toky obalového hospodářství, vytvořením oběhových 

cyklŧ manipulačních prostředkŧ a opětovným pouţitím výrobních odpadŧ. Dále se jedná o 

procesy zpětných materiálových tokŧ vrácených výrobkŧ a reklamovaného zboţí. 

Pro MSO procesŧ zpětné logistiky je vhodné vyuţít tabulkových kalkulátorŧ, dále pak statis-

tický software a specializovaný software MSO materiálových tokŧ např. Witness, Orion-PI, 

SimcadPro, aj., viz obrázek 7. 

 

Obr. 7 Analýza zpětného materiálového toku obalŧ výrobního závodu / okna programu Orion-

PI [6] 

 

4  VYUŢITÍ SOFTWAROVÝCH PRODUKTŦ MODELOVÁNÍ, SIMULACE A OP-

TIMALIZACE PRO VYSOKOŠKOLSKOU VÝUKU ZAMĚŘENOU NA LOGIS-

TIKU 

Softwarové produkty vyvinuté pro potřeby MSO jednotlivých procesŧ v logistice mají značné 

vyuţití ve výukovém procesu zaměřeném na logistiku, na vysokoškolské úrovni studia. Jedná 

se zejména o praktické případové studie z předmětŧ nákupní logistika, výrobní logistika, zá-

sobovací logistika, distribuční logistika a logistika zpětných materiálových tokŧ. Studenti si 

na základě případových studií mohou prakticky vyzkoušet tvorbu manaţerských rozhodnutí, 
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v kontextu jednotlivých funkčních úrovní podniku, a to na zcela reálných situacích, řešených 

právě prostřednictvím softwaru MSO logistických procesŧ. 

Uplatnitelnost těchto softwarových produktŧ je rovněţ při tvorbě závěrečných vysokoškol-

ských prací, ať uţ se jedná o práce bakalářské, diplomové, disertační či vyšší. Studenti apliku-

jí své nabité vědomosti v prŧběhu studia při řešení praktických problémŧ z praxe a vyuţívají 

software MSO logistických procesŧ pro zpracování reálných dat získaných v praktické sféře, 

pro tvorbu zlepšovacích návrhŧ daných logistických podsystémŧ a systémŧ. 

V neposlední řadě softwarové produkty MSO logistických procesŧ mohou být vyuţity i ve 

výzkumu a vývoji pro tvorbu odborných článkŧ, výzkumných projektŧ, atp. 

ZÁVĚR   

O stále vzrŧstajícím významu logistiky, jako vědního oboru plánování, řízení a kontroly mate-

riálových tokŧ logistických řetězcŧ příslušných prŧmyslových odvětví, není v současném, 

vysoce globálním prostředí sporu. Přístup modelování, simulace a optimalizace procesŧ 

v logistice je velmi dŧleţitým přístupem pro návrh efektivních logistických subsystémŧ a sys-

témŧ řízení a kontroly, s cílem maximalizovat zisk společností a minimalizovat dopady na 

ţivotní prostředí. 

Vysokoškolská příprava odborníkŧ, ať jiţ pro oddělení nákupu, výroby, skladového hospo-

dářství, distribuce či pro oddělení řízení dodavatelských řetězcŧ u nadnárodních společností, 

by měla být zaloţena na vyuţití softwarových produktŧ MSO logistických procesŧ, a to pro 

vytvoření velmi reálných podmínek, za kterých se tvoří manaţerská rozhodnutí. 
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ABSTAKT 

Procesní přístup představuje zpŧsob řízení, který je zaloţen na maximální integraci činností 

mezi jednotlivými organizačními jednotkami, kde zásadní inovaci představuje vnímání proce-

su jako celku, přičemţ není rozhodující, zda se celý proces odehrává v jedné organizační jed-

notce, nebo probíhá napříč celým podnikem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Procesní a funkční přístup řízení, hlavní procesy, podpŧrné procesy, řídící procesy,procesní 

mapy, vlastník procesu, 

ÚVOD 

Současným trendem řízení podnikatelských subjektŧ je přechod z tradičního funkčního sys-

tému řízení na procesní. Procesní pohled řízení chápe organizaci jako soubor procesŧ, které 

překračují jednotlivé organizační jednotky v podniku a dodávají své výstupy externímu či 

internímu zákazníkovi. Procesní přístup je chápán jako klíčový nástroj pro neustálé zlepšová-

ní podnikových procesŧ. 

Dlouhodobý úspěch firmám nepřinášejí výrobky, ale procesy, kterými jsou tyto výrobky vy-

tvářeny. Ucelený pohled na atributy procesního systému, výkonové ukazatele, modelování, 

optimalizaci a zlepšování procesŧ poskytuje procesní management. Je to zpŧsob řízení, který 

systematicky identifikuje podnikové procesy a jejich atributy, vytváří podmínky pro jejich 

efektivní prŧběh, koordinaci, měření a neustálé zlepšování, jehoţ výsledkem je kvalitní pro-

dukt, integrující poţadavky zákazníka a podnikovou strategii.  

Procesní přístup se od funkčního managementu, které vychází ze základŧ klasického řízení, 

liší v mnoha aspektech. Nezaměřuje se na výsledky, ale na příčiny. Základní myšlenkou pro-

cesního přístupu je, ţe příčinou špatných výsledkŧ podnikových činností jsou neefektivní 

probíhající podnikové procesy, které je třeba změnit tak, aby byly efektivně a dosahovaly co 

nejvyšší přidanou hodnotu pro zákazníka.  

Zavedení procesního řízení s sebou přináší řadu změn, jejichţ výsledkem by mělo být získání 

větší konkurenceschopnosti, dosahování vyšší produktivity a efektivity firem. Implementace 

těchto změn však vyţaduje dŧkladné porozumění principŧm procesního řízení.  

Procesní řízení je v současné době nedílnou součástí řízení podnikŧ. Pro podniky je stále dŧ-

leţitější identifikovat a definovat procesy, probíhající v jednotlivých fázích podnikatelské 

činnosti. Z hlediska řízení analýz stanovování výsledkŧ. Mnoho podnikŧ v souvislosti s nor-

mami ISO, které preferují procesní pohled na řízení podniku, mají definované vlastní procesní 

mapy s hlavními procesy a procesy, které podporují hlavní činnost.  

Protoţe předmět činnosti podniku neprochází častými změnami, tak i procesní mapy se zafi-

xují na delší dobu. Pak je nutné stanovit si interval, ve kterém podnik bude procesy přezkou-

mávat nebo v náhodných časových intervalech bude provádět analýzu aktuálnosti jednotli-

vých procesních map.  
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1 TYPOLOGIE PODNIKOVÝCH PROCESŦ  

V literatuře existují rŧzné zpŧsoby členění procesŧ. K nejčastějším patří členění na hlavní, 

podpŧrné a řídící procesy. 

 Hlavní procesy vytvářejí výrobky nebo sluţby, jejichţ příjemcem je externí zákaz-

ník dané firmy (např. marketing a prodej, výroba, fakturace).  

 Podpŧrné procesy vytvářejí výrobky nebo sluţby, které jsou "neviditelné" pro ex-

terního zákazníka, ale jsou nezbytné pro řízení firmy (např. školení, nákup či řízení 

IT) ..  

 Řídící procesy zahrnují opatření, která jsou na podporu podnikových procesŧ (hlav-

ních i podpŧrných). Mezi řídící procesy patří napr.stanovovanie cílŧ, operativní plá-

nování, či zpětná kontrola.  

Procesy musí být účelné a hospodárné, měly by slouţit zákazníkŧm a ne organizaci, neustále 

je třeba si klást otázku, jak procesy přispívají k výsledkŧm - spokojenosti zákazníka. Procesní 

myšlení se snaţí o integritu dodavatele - procesu (výrobce) - zákazníka. U kaţdého procesu 

určujeme:  

 Jeho "hodnotu" - jako přispívá k uţitku pro svého zákazníka,  

 Náklady na proces, 

 Vlastníka procesu,  

 Čas potřebný k realizaci procesu,  

 Vnitřní uspořádání (organizaci) procesu.  

 

2 ROZDÍLY FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ  

 

Funkční systém řízení představuje tradiční formu řízení podnikových funkcí. Za základní 

podnikové funkce jsou povaţovány: funkce výrobní, technická, obchodní, ekonomická a per-

sonální. Jednotlivé funkce sledují vlastní cíle a zájmy, které však bývají často rozporné. Po-

hled funkčního řízení je zaměřen na organizační jednotky, které představují uzavřený celek. 

Pro funkční systém řízení je charakteristická strmá pyramida organizační struktury, princip 

sdruţování činností s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědností a direktivně řízení, 

přičemţ rozhodujícím faktorem je výroba a kapitál. Nevýhodu funkčního řízení mŧţe být pří-

pad, kdy organizační jednotka pracuje bez ohledu na další vyuţití vlastních výstupŧ, ţe pra-

vomoc ve funkčním řízení je stanovena za celou organizační jednotku, dochází k vytvoření 

pólŧ hranic a přesouvání odpovědnosti z jednoho na druhého. K dalším nevýhodám funkčního 

řízení patří konkurence mezi jednotlivými útvary. Často také dochází k prodluţování komuni-

kace v dŧsledku dodrţování byrokratických pravidel, protoţe informace musí být předány 

vedoucímu příslušné organizační jednotky dříve, neţ je moţné jejich předat jiné organizační 

jednotce. Také dochází k nekomunikovaniu mezi jednotlivými útvary, kdy se pracovníci ně-

kterého funkčního útvaru zahltí prací spojenou s tímto útvarem.  

Procesní systém řízení představuje zpŧsob řízení, který je zaloţen na maximální integraci 

činností mezi jednotlivými organizačními jednotkami, kde zásadní inovaci představuje vní-

mání procesu jako celku, přičemţ není rozhodující, zda se celý proces odehrává v jedné orga-

nizační jednotce, nebo probíhá napříč celým podnikem. Procesní myšlení je zaloţeno na prin-

cipu vodorovného postupu, na rozdíl od funkčního, které je zaloţeno na svislé hierarchii.  

Rozdíl mezi procesním a funkčním systémem řízení spočívá i v definování odpovědnosti. 

Zatímco ve funkčním řízení je stanovena odpovědnost za jednotlivé úseky, v procesním řízení 

je definována odpovědnost za kaţdý proces. 
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Základní znaky, kterými se procesní systém řízení odlišuje od funkčního jsou následují-

cí:  

 horizontální řízení, při kterém se vyuţívají málo nadřízenosti autonomní organizač-

ní jednotky, které mají mezi sebou silné horizontální vazby. Vertikální integrace je 

zachována jen při klíčových celopodnikových strategických a rozvojových činnos-

tech, 

 procesní týmy, které mají značnou samostatnost a pracují na zásadě podnikání v 

podniku,  

 nový zpŧsob motivace, která je zaloţena na kolektivní motivaci a váţe se na to, jak 

procesní tým přispívá k dané hodnotě pro zákazníka, 

 koučování nahrazuje dosavadní přikazování, mění se role manaţerŧ, protoţe týmy 

pracují samostatně a přikazování by jejich práci spíše brzdilo.  

3 PODNIKÁNÍ KULTURA 

Podnik se neskládá pouze ze souhrnu podnikových procesŧ a podnikových zdrojŧ, podstatnou 

a určující částí podniku je to, co je označeno termínem podniková kultura. Kaţdý podnik má 

svou specifickou kulturu, která se projevuje uvnitř podniku, ale i navenek.  

 

Podniková kultura v procesně orientovaném podniku se od podnikové kultury ve 

funkčně orientovaném podniku liší v následujících kritériích:  

 V klasickém podniku zaměstnanci mají dopředu stanoven jasný koridor, ve kterém 

se mohou a musí pohybovat. Aby mohli začít o své práci sami rozhodovat, musí se 

probojovat hierarchickou strukturou podniku, na funkci manaţery, to znamená změ-

nit organizaci práce.  

 V procesně orientovaném podniku rozhodují výkonní zaměstnanci. Podnik musí 

reagovat na poţadavky a rozmary zákazníkŧ. Pokud zákazník něco chce, pŧjde tam, 

kde to dostane co nejrychleji a ne tam, kde mu bude řečeno, ţe o tom musí rozhod-

nout šéf a vyjádření dostane později. Posun rozhodování na výkonnou vrstvu za-

městnancŧ je objektivně dán vnějšími okolnostmi podniku.  

Někteří ekonomové říkají, ţe smyslem existence podniku je generovat zisk. Proč ale podnik 

generuje zisk? Protoţe má své zákazníky. Proč má podnik zákazníkŧ? Protoţe podnik tvoří 

něco, co zákazníci chtějí. To, co zákazníci chtějí, je hodnota. Posláním podniku je tvořit hod-

notu pro zákazníka. Coţ vytváří v podniku hodnotu? Mechanismem, na jehoţ konci je hodno-

ta, je proces. Pokud chce být podnik úspěšný vzhledem ke své konkurenci, pak musí vytvářet 

lepší nebo zajímavější hodnotu. Tím pádem musí mít efektivnější procesy, protoţe procesy 

jsou tím, co hodnotu tvoří. Lepší proces vytvoří lepší hodnotu. Odborníci na vývoj trţního 

hospodářství prosazují myšlenku, ţe konkurenceschopnost podniku udávají "tři C", které 

jsou identifikovány takto:  Hodnocení (Zákazníci),  Competition (Konkurence), Change 

(Změna). Úspěch podniku závisí na tom, jak se k výše uvedeným aspektŧm podnikání ví pod-

nik postavit. Prostě uţ nestačí dodat na trh produkt a čekat, ţe si ho někdo koupí, protoţe bu-

de k dispozici.  

4 ORGANIZACE PRÁCE  

Nejdŧleţitější charakteristikou podniku, který je řízen přes procesy je to, ţe kaţdý zaměstna-

nec ví na výkonu jehoţ procesu se podílí,  na tvorbě jehoţ výstupu se podílí,  

pro jakého zákazníka je určen výstup jeho procesu. V procesně orientovaném podniku není 

podstatná organizační jednotka (pokud vŧbec existuje), ale procesní tým. Zaměstnanci nejsou 

sólisté, ale týmoví hráči, kteří mají společný cíl.  
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Zpŧsob organizace práce v procesně orientovaném podniku klade na zaměstnance ná-

sledující poţadavky:  

 hodnotvorné činnosti (tvoří hodnotu pro zákazníka), 

 nehodnotvorné činnosti (netvoří hodnotu pro zákazníka, ale drţí proces pohromadě).  
Principem procesní orientace je minimalizace nehodnotvorných činností, hranice mezi mana-

ţermi a zaměstnancami, protoţe management se stává součástí týmové práce. Výkon mana-

ţerských činností probíhá v rámci procesu, a ne někde "nad ním". Kaţdý z procesŧ, které 

probíhají opakovaně, podléhá jisté míry proměnlivosti. Variabilita je přirozeným jevem, kte-

rý je zpŧsoben několika faktory. Značná rozptýlenost na vstupu, v prŧběhu a zvláště ve vý-

sledcích procesu, je z mnoha dŧvodŧ neţádoucí, protoţe negativně ovlivňuje kvalitu výstupŧ 

procesŧ, jejich hospodárnost, plynulost, rytmičnosť, jak i dodrţení termínŧ apod.  

V procesně řízené organizaci se nemění nutně to, co zaměstnanci dělají, ale vytvářejí se 

podmínky pro to, aby mohli pracovat společně. Procesní tým je jednotka, která vzniká přiro-

zeným zpŧsobem, aby provedla určitou celistvou práci - proces.  

Výhodou týmové práce je poskytnutí "psychologického domova" jednotlivcŧm, tým sice 

vyprodukuje menší počet nápadŧ, jak by vytvořili jednotliví členové samostatně, ale tyto ná-

pady jsou lépe hodnoceny, lépe promyšlené a závaznější. Tým přijímá riskantnější řešení, jak 

by přijímali jednotliví členové, také společně sdílí odpovědnost za vykonanou práci. Posou-

vají se hranice mezi rŧznými druhy práce, práce se stává mnohostrannější, významnější a 

přínosnější, komunikace v týmu je otevřená, je zaloţena na aktivním poslechu, má konzul-

tační charakter. Práce v týmu vychází ze vzájemné dŧvěry, členové týmu se navzájem znají a 

sledují společné cíle, sehrané pracovní týmy, které prošly přirozenými fázemi vývoje týmu aţ 

k fungování týmu, jsou pro podnik velkým přínosem.  

Procesní týmy nepotřebují šéfŧ. Potřebují poradcŧ, kteří nejsou zapojeni do práce, ale jsou 

blízko, aby mohli pomoci týmu v jeho práci. Procesní týmy si všechny aktivity zajišťují sami. 

Manaţeři musí projít od kontrolní činnosti k roli zprostředkovatele, který zjednodušuje prŧ-

běh práce a vytváří pro práci vhodné podmínky. Manaţer umoţňuje rozvoj zaměstnancŧ a 

jejich schopností tak, aby mohli sami realizovat procesy vytvářející hodnotu. Řízení je ve 

skutečnosti profese. To schopnost pro vytváření dobrých interpersonálních vztahŧ a pociťo-

vání hrdosti z úspěchŧ ostatních. Dobrý manaţer je zkušeným a spolehlivým rádcem a vŧd-

cem, který poskytuje zdroje, odpovídá na dotazy a dohlíţí na dlouhodobý rozvoj kariéry za-

městnancŧ.  
 
ZÁVĚR 

Řízení procesŧ však na řízení organizace nestačí. Aby mohly procesy účinně fungovat, je ne-

zbytná odpovědnost managementu a řízení všech zdrojŧ, zejména lidských. Procesy totiţ 

nevykonává organizace, ale lidé. Řízení lidských zdrojŧ je proto neodmyslitelnou součástí 

řízení organizace. Na lidské zdroje se však nedíváme jako na zdroje, které jsou potřebné k 

provedení jisté práce. Díváme se na ně z pohledu perspektivy organizace, vzdělávání zaměst-

nancŧ, kvalifikace, kompetencí a spoluodpovědnosti za provedení procesŧ. Pouze vzdělaní, 

kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci mohou totiţ přinášet nové hodnoty. 
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ABSTRAKT 

Hlavným cieľom príspevku je objasniť strategický význam SZP pre MSP na Slovensku. Po-

jednáva o vplyve globalizácie na človeka v pracovnom procese, pracovnú silu a zabezpečenie 

jej udrţateľnosti v kontexte s TUR, HCS modelom 3E a SZP. Na základe kritickej systémovej 

analýzy, podáva ucelený pohľad na súčasný stav SZP v priemyselných podnikoch na Sloven-

sku, ktoré sa zapojili do globalizačného procesu. Taktieţ obsahuje časti doterajšieho priameho 

výskumu, ktoré pojednávajú o SZP a  úplne alebo čiastočne zasahujú do riešenej problemati-

ky. Výsledkom tejto časti sú tieţ závery analýzy s uplatňovaním SZP v USA, Európe, na Slo-

vensku a v Ruskej federácii (RF). Uvádzame aj vyhodnotenie a analýzu údajov získaných 

nepriamym výskumom, ktorý bol zameraný na súčasný stav SZP na Slovensku a Českej re-

publike.  

Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy  č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Respon-

sibility (CSR)“. Interné číslo projektu: 1K19. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Globalizácia, trvalo udrţateľný rozvoj (TUR) a jeho paradigma, HCS model 3E, spoločensky 

zodpovedné podnikanie (SZP), systém udrţateľnej stratégie SZP, udrţateľná výroba, udrţa-

teľná spotreba, udrţateľný marketing, udrţateľný zisk, udrţateľná pracovná sila, udrţateľná 

konkurencieschopnosť, externalizácia nákladov. 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to clarify the strategic importance of CSR for SMEs in 

Slovakia. Discusses the impact of globalization on people in employment, labor and ensure its 

sustainability in the context of sustainable development, HCS model 3E and CSR. Based on a 

critical system analysis provides a comprehensive look at the current state of CSR in in-

dustrial enterprises in Slovakia, which participated in the globalization process. It also conta-

ins a direct part of the prior research that deals with CSR and wholly or partially into solved 

problems. The result of this section is also the conclusions of the analysis of the application of 

CSR in the USA, Europe, Slovakia and the Russian Federation (RF). Here are the evaluation 

and analysis of data obtained from indirect research, which focused on the current state of 

CSR in Slovakia and the Czech Republic.  

This contribution was supported by the Slovak Research and Development Agency un-

der the contract No LPP-0384-09: Concept HCS model 3E vs. concept Corporate Social 

Responsibility (CSR) “. Intern No project: 1K19. 
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globalization, sustainable development (SD) and its paradigm, HCS model 3E, corporate so-

cial responsibility (CSR), system sustainable CSR strategy, sustainable production, sustaina-

ble consumption, sustainable marketing, sustainable earnings, sustainable workforce, sustai-

nable competitiveness, outsourcing costs. 
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ÚVOD 
Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP, Corporate Social Responsibility - CSR) prináša 

nový pohľad na spoločenskú úlohu podniku, uvedomenie si spojitosti medzi ziskovos-

ťou, etickým a ekologickým štandardom podnikania. Spoločnosti sa čoraz viac zameriavajú 

na ochranu ţivotného prostredia (ŢP), rozvoj miestnej komunity, etické podnikanie 

a zlepšovanie vzťahov k zamestnancom a partnerom. SZP môţeme povaţovať za zdroj kon-

kurenčnej výhody a inovácií, ktoré pomáhajú podniku udrţať sa na trhu. 

SZP nie je úplne novou koncepciou, avšak väčšia pozornosť sa jej dostáva aţ v druhej 

polovici 20.storočia predovšetkým v USA. 

O zviditeľnenie SZP sa postarala predovšetkým Európska komisia, ktorá sa touto pro-

blematikou začína zaoberať od 90. rokov minulého storočia a vidí v nej nástroj k dosiahnutiu 

trvalo udrţateľného rozvoja (TUR).    

 

Vychádzajúc: 

 z holistického (systémového) prístupu k našej planéte Zem ako celistvému systému; 

 z poznania, ţe objektívna realita, ktorá nás obklopuje má svoj evolučný vývoj, do 

ktorého človek negatívne zasiahol svojim dlhoročným konaním,  

 z presvedčenia, ţe jedinou alternatívou ľudstva je symbióza jeho bytia v súlade 

s prírodou a jej zákonitosťami rozvoja a (trvalo) udrţateľným rozvojom vo všet-

kých jeho nutných post industriálnych prejavoch (udrţateľná výroba, udrţateľná 

spotreba, udrţateľná pracovná sila, udrţateľný marketing, udrţateľný zisk, udrţateľ-

ná kvalita ţivota,...); 

 hlavne z prác a názorov A. Blaţeja, F. Capru, T.M.Cooka, D.C.Cortena, 

F.Gregora, H. Handersonovej, K.Hatiara, J.Hyršlovej, L.A.Ismagilovej, J.Kellera,  

M.J.Kiernana, V.K.Lozenka, P. Staněka, W.E.Stead a J.G.Stead, D.Zadraţilovej, 

J.Zeleného, a všetkých ďalších, uvedených v zozname bibliografických odkazov 

ako i na multimediálnom DVD umiestnenom na www.scss.sk  ; 

 zo svojich vedeckých stáţí v roku 2010 v Nórsku vo firme "Bori DRIFT AS", na 

UGATU Ufa a ISEI UNC RAN Ufa a MEI-TU Moskva; 

 ale i z vlastných prác a skúseností 

chceme týmto príspevkom nadviazať na doterajšie skúsenosti a poznatky získané z riešenia 

a úspešného obhájenia výskumných projektov riešených na UPIMK MtF STU Trnava: 

grantového vedeckého projektu VEGA  

č. 1/9099/02 „Environmentálne orientovaný manaţment, marketing a logistika strategic-

kých podnikateľských jednotiek“ (www.scss.sk);  projektu APVV  

č. 019/2001: „Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic“  

a KEGA MŠ SR č. 3-3111-05: „Tvorba virtuálneho robotizovaného laboratória pre podporu 

výučby predmetu „Roboty a manipulátory“ v novoakreditovanom študijnom programe“. 

V súčasnosti, pri riešení projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

na základe zmluvy  č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate So-

cial Responsibility (CSR)“. Interné číslo projektu: 1K19.  Uvedený projekt APVV si kladie 

za cieľ rozšíriť výsledky 3 zmienených projektov a prispieť zároveň  aj k naplneniu vízie 

Agendy 21 a Lisabonskej stratégie v jednotlivých pilieroch stratégie TUR v podmienkach 

vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu na našej Alma mater MTF STU Trna-

va. 
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1  CIELE VÝSKUMU A METÓDY VÝSKUMU 

Cieľom projektu APVV je: 

1. Integrovať výskumné aktivity, zber dát, vytváranie a dopĺňanie databázy. 

2. Zisťovať ďalšie moţnosti pre návrhy výskumných projektov. 

3. Prehlbovať medzinárodnú spoluprácu zameranú na oblasť vytvárania ekonomických 

podmienok pre TUR. 

4. Prehlbovať teoretické i praktické poznatky formou zapojenia študentov do riešenia 

bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác. 

5. Publikovať dosiahnuté výsledky a tak informovať širokú odbornú i laickú verejnosť. 

 

Harmonogram riešenia projektu APVV je nasledovný: 

1. Analýza dostupných informačných domácich i zahraničných zdrojov (09. 2009 – 08. 

2010); 

2. Stáţové pobyty doktorandky a školiteľa, publikovanie priebeţných výsledkov, spra-

covanie Projektu DDP a jeho obhajoba (09. 2010 – 08. 2011); 

3. Vypracovanie a obhajoba DDP (09. 2011 – 08. 2012). 

 

K tomu sme zadefinovali aj nasledovné čiastkové ciele a metódy nášho výskumu: 

1. Analyzovať historické, teoretické a praktické skúsenosti z fungovania SZP vo svetle 

novej paradigmy strategického manaţmentu; 

2. Analyzovať súčasný stav starostlivosti o zamestnancov  a moţnosti zavedenia systé-

mu SZP, navrhnúť implementáciu stratégie systému SZP a zároveň verifikovať na-

vrhnutú metodiku vo vybraných slovenských podnikoch – priamy výskum; 

3. Analyzovať skúsenosti s uplatňovaním konceptu stratégie SZP v slovenských  

a českých priemyselných podnikoch – nepriamy výskum; 

4. Navrhnúť ciele a tézy DDP. 

 

K naplneniu uvedených cieľov by mal prispieť aj výskum takých pojmov, uvedených 

v kľúčových slovách, ako sú: udrţateľná výroba, udrţateľná spotreba, udrţateľný marketing, 

udrţateľný zisk, udrţateľná pracovná sila, udrţateľná kvalita ţivota, udrţateľná konkurencie-

schopnosť, externalizácia nákladov. 

Svedčí o tom aj informácia o pripravovanej konferencii „Fórum pro udrţitelné podnikání“ 

(http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=9246), ktorá 

prebehne v Prahe v apríli 2011 [85]: „V súčasnej  dobe sme svedkami počiatku zásadnej zme-

ny – po revolúcii poľnohospodárskej a priemyselnej prichádza revolúcia ekologická. Oci-

táme sa v počiatkoch prechodu z dobývajúcej, koristníckej ekonomiky k ekonomike, v ktorej 

sa budú ľudia učiť ţiť v rámci moţností prírody. V hodine dvanástej klimatických zmien, 

kolapsu biodiverzity a extrémneho preľudnenia, spoločnosť pomaly začína brať váţne potreb-

né zmeny.“. A ďalej: “ Zásadným dlhodobým cieľom je preskupenie priorít. „Kvalita ţivota“, 

to čo nás robí ľuďmi, nakoniec nahradí zisky (v podnikaní) a spotrebu (pre „spotrebiteľa“). 

V ďalšej fáze našej evolúcie sa rola podnikateľov zmení od bezmyšlienkovitej priemyselnej 

výroby nekonečného mnoţstva výrobkov pre neudrţateľne rastúcu populáciu a ekonomiku na 

ekologického obchodníka so sluţbami a výrobkami, nevyhnutnými pre udrţanie rovnováhy 

a ţivota na Zemi.“.  

Prezident SR Ivan Gašparovič vo svojom vystúpení na konferencii „Veda, politika, štát“ 

26.11.2009  (http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=10051) 

 v tejto súvislosti povedal: "Ak chceme robiť realistickú politiku – a my ju robiť chceme! – 

historická skúsenosť Slovenska nám jednoznačne určuje miesto, ktoré musíme zaujať v globa-
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lizačnom procese. Je to priestor aktívnej pôsobnosti v duchu hodnôt humánnosti, demokracie, 

individuálnej slobody, ale i osobnej a spoločenskej zodpovednosti. A osobitne solidarity. Ak 

sa nechceme dostať do trvalej sociálnej, ekonomickej a ekologickej neudrţateľnosti, musí-

me prijať opatrenia na udrţanie svojej vyhranenosti a prosperity.". 

2 HCS MODEL 3E VERZUS SZP 

HCS model 3E, obr. 1, hodnotí človeka ako objekt i subjekt všetkých snaţení a jeho autori sa 

sústredili na koncept, pri ktorom pracovné prostredie sa musí podieľať na budovaní kvality 

ţivota kaţdého človeka pri trvalom udrţaní kvality ţivotného prostredia i adekvátnych eko-

nomických podmienok pre kvalitný ţivot človeka. Toto objektívne prepojenie troch E (HCS 

model 3 E) si zatiaľ mnohé zainteresované strany záujmových skupín slovenských priemysel-

ných podnikov buď vôbec neuvedomujú, alebo si to nechcú pripustiť väčšinou zo zišt-

ných ekonomických dôvodov [14]. 

SZP môţeme definovať aj ako dobrovoľný záväzok firiem správať sa v rámci svojho pôsobe-

nia zodpovedne k prostrediu i spoločnosti, v ktorom podnikajú. 

Môţeme povedať, ţe v praxi SZP znamená, ţe zodpovedná firma sa dobrovoľne stará 

o svojich zamestnancov, vytvára si dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi, podniká 

na základe etických princípov, podporuje región, v ktorom pôsobí a minimalizuje negatívne 

dopady na ŢP. Praktickým príkladom je mnou analyzovaná slovenská firma CHIRANA 

PROGRESS, s.r.o. Piešťany, www.chirana-progress.sk. 

Správanie sa v súlade s princípmi SZP prináša firme mnoţstvo výhod a ziskov najmä 

v podobe zvýšenia hodnoty nehmotných aktív, ako je ľudský kapitál, nové vzťahy a dobré 

meno podniku. 

Spoločensky zodpovedné firmy sú charakteristické svojou proaktívnou politikou, ich vedenie 

prispieva k aktívnemu vytváraniu nových, pozitívnych trendov. 

SZP môţe viesť k úspore nákladov a to napríklad v súvislosti s nízkou fluktuáciou zamest-

nancov, ktorí si nehľadajú iné zamestnanie a zostávajú vo firme alebo v dôsledku ekologic-

kých opatrení. 

Oba modely majú tie isté tri piliere: 

1. sociálny, 

2. ekonomický a  

3. environmentálny. 
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Obr. 1  HCS model 3E a jeho zameranie na vytváranie materiálnych hodnôt pre TUR cez proces 

revitalizácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov [13] 

 

Kým HCS model 3E je zameraný viac na materiálnu, resp. výrobnú stránku problému TUR, 

SZP je zamerané viac na prestíţnu, filantropickú a marketingovú stránku vo vzťahu 

k zainteresovaným stranám. 

3 ZÁVERY Z ANALÝZY POUŢITÝCH BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV 

Závery z uskutočnenej analýzy pouţitých bibliografických zdrojov: 

 Pod SZP sa za hranicami chápu dobrovoľné aktivity podnikateľských kruhov v 

spoločensky významných cieľoch.  

 Potom, hlavným kritériom noriem SZP - je ich dobrovoľnosť! 

 Čo sa týka podnikateľskej etiky, jej podstatu môţeme vysvetliť nasledovne: Ak prá-

vu zodpovedá modalita/modálnosť «must» (čo, podľa mienky štátu, musí robiť pod-

nikateľ), potom podnikateľskej etike - modálnosť «should» (čo, z pohľadu spoločnos-

ti, spoločenskej morálky, by mal robiť podnikateľ). 

 V USA je význam „podnikateľská etika“: 

1) blízko k významu „compliance“ (dodrţiavanie zákonodarstva); 

2) nezahŕňa SZP; 

3) rozumie „hru podľa pravidiel“. 

 V Európe je pojem „podnikateľská etika“: 

1) zaloţený na SZP; 

2) compliance (dodrţiavanie zákonodarstva) - je iba jedným z čiastkových aspektov 

podnikateľskej etiky; 

3) rozumie odpoveď na otázku „aké pravidlá hry sú správne?“. 

 Čo sa týka napr. postsocialistických krajín a ich praxe, оbsah podnikateľskej etiky 

sa iba začína formovať, hoci máme v slovenských i českých podmienkach mnoho prí-
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kladov.  Aj podľa môjho názoru, určujúcim faktorom v chápaní obsahu podnikateľs-

kej etiky by sa mala stať hlavne pozícia spoločnosti a role zainteresovaných strán v 

ekonomickej sfére, a hlavne: 

1) podnikateľov; 

2) súdnych orgánov, rozhodujúcich v oblasti ekonomických sporov. 

 V USA je podnikateľská etika blízka k dodrţiavaniu zákonodarstva, avšak neza-

hŕňa SZP. V Európe je podnikateľská etika zaloţená na SZP, avšak iba z časti je 

spojená s dodrţiavaním zákonodarstva. Spoločná črta v USA i Európe v tejto otáz-

ke - SZP nemá donucovací charakter! 

 Skúsenosti z vyuţívania SZP vo firmách v Slovenskej republike a ich stratégie 

SZP: 

 Najlepšie stratégie v oblasti SZP majú vytvorené dcérske spoločnosti nadnárodných 

firiem (stratégie sú preberané od materských firiem). 

 Malé firmy a štátne podniky obvykle nemajú ţiadne, alebo len neformalizované stra-

tégie pre SZP. 

 Mnohé firmy majú pomerne dobre rozpracované a implementované SZP aktivity, ale 

nemajú vytvorenú formalizovanú stratégiu (aktivity sú spontánne, ad hoc, vychádzajú 

z aktuálnych potrieb a záujmov firmy). 

 Firmy realizujú aktivity, ktoré moţno označiť ako spoločensky zodpovedné, ale oni 

sami ich takto nenazývajú a neformalizujú, preto ani nevytvárajú špecifické stratégie. 

 Pozitívnym zistením výskumu je, ţe mnohé firmy v súčasnosti pripravujú alebo plá-

nujú rozpracovať svoju SZP stratégiu. 

 Povedomie o SZP a realizácia SZP aktivít v Slovenskej republike : 

 Firma nepozná pojem SZP a nerealizuje ţiadne aktivity v tejto oblasti (malé firmy a 

niektoré štátne podniky). 

 Pojem SZP je známy, ale firma nerealizuje ţiadne aktivity, ktoré by sme mohli ozna-

čiť ako spoločensky zodpovedné (veľké firmy v regiónoch). 

 Povedomie o SZP vo firme je veľmi nízke, ale firma realizuje mnohé aktivity, ktoré 

spadajú pod koncept SZP (stredné a niektoré veľké firmy  v regiónoch). 

 Firma deklaruje svoje aktivity ako spoločensky zodpovedné podnikanie, v praxi však 

realizujú iba filantropiu alebo prerozdeľujú 2% dane právnických osôb pre neziskové 

organizácie (veľké súkromné firmy). 

 Vo firme je pojem SZP dobre známy a firma konzistentne realizuje aktivity, ktoré je 

moţné označiť ako spoločensky zodpovedné  (dcérske spoločnosti nadnárodných firi-

em). 

 Špecifiká implementácie SZP na Slovensku: 

 Diverzita v SZP agende (rôzne typy firiem – rôzne aktivity). 

 SZP vnímaná ako filantropia a charita. 

 SZP vnímaná ako marketing. 

 Outsourcing SZP to foundations. 

 Asignácia 2% dane vnímaná ako SZP. 

 Špecifiká implementácie SZP -  „korporativnoj socijaľnoj otvetstvennosti“ - KSO 

v Ruskej federácii (RF) [93]: 

A) KSO je chápaná obyvateľstvom i manaţérmi RF ako:  

 výroba kvalitnej produkcie (47,5% opýtaných manaţérov a 46% obyvateľstva) , 

 dodrţiavanie zákonov (35%  a 35,5 %), 

 platenie daní a odvodov štátu bezo zbytku (29,5% a 30,4%), 

 ochrana ţivotného prostredia (31,5%  a 30%), 

 zlepšenie pracovných podmienok (33,5% a 22,5%), 
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 výplata vysokých miezd (11,5% a 19,1%), 

 investovanie peňazí do výroby (19% a 14,8%), 

 pomoc chudobným (2,5% a 10,5%), 

 pomoc regiónom pri riešení sociálnych otázok (10,5% a 10,4%), 

 podpora vzdelávania (3% a 9,3%), 

 čestnosť, transparentnosť reportovania (13,3% a 8,7%). 

B) Prevaţná väčšina obyvateľstva i manaţérov si myslí, ţe KSO je v RF zabezpečo-

vaná veľkými podnikmi. 

C) Prevaţná väčšina obyvateľstva i manaţérov si myslí, ţe: 

 štátne podniky sa správajú k verejnosti zodpovednejšie, ako 

 súkromné podniky a mestá a regióny; 

D) Názory manaţérov i obyvateľstva sa zhodujú v tom, ţe: 

 nadnárodné spoločnosti, častejšie ako domáce, dodrţujú princípy spoločenskej 

zodpovednosti v podnikaní, 

 medzi veľmi zodpovedne spoločensky podnikajúce sa dostali tieţ surovinové 

a energetické spoločnosti, 

 najväčšia časť skepse pripadla chemickým a tabakovým podnikom; 

E) Skoro hlavnou prekáţkou pre rozvoj KSO v Ruskej federácii je korupcia. Čím je 

väčšia korupcia, tým menšia je návratnosť z SZP. 

F) Rozhodujúca úloha v rozvoji praxe KSO v Ruskej federácii patrí štátu. 

 

4 ZÁVERY ZO SKÚSENOSTI S IMPLEMENTÁCIOU SZP VO VYBRA-

NÝCH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH  - PRIAMY 

VÝSKUM 

Závery zo skúsenosti s implementáciou SZP vo vybraných slovenských priemyselných 

podnikoch sú nasledovné: 

 MSP nemajú vypracovanú ani stratégiu svojho rozvoja, 

 MSP nemajú základné informácie o SZP, 

 MSP väčšinou plnia iba zákonné poţiadavky a normy, 

 MSP neuplatňujú systémový prístup v riadení spoločnosti, 

 MSP nechápu IMS (QMS, EMS, BOZP) ako neoddeliteľnú súčasť stratégie SZP; 

 MSP sa orientujú  väčšinou na krátkodobé dosahovanie okamţitého zisku; 

 MSP exploatujú pracovnú silu v záujme týchto krátkodobých ekonomických 

cieľov; 

 MSP vyuţívajú marketingové nástroje na tieto krátkodobé ciele; 

 nadnárodné korporácie externalizujú svoje náklady na úkor MSP na Slovensku 

i v národných ekonomikách globalizovaného sveta; 

 nadnárodné korporácie vyuţívajú výsledky vedy a výskumu vo svoj prospech; 

 vlastníci týchto nadnárodných korporácií nespravodlivo rozdeľujú zisky/bohatstvo 

sveta vo svoj prospech; 

 nadnárodné korporácie vyuţívajú koncept SZP, hlavne jej filantropickú podobu, 

na zakrytie/ospravedlnenie svojich zištných/koristníckych záujmov; 

 MSP na Slovensku uskutočňujú aktivity, ktoré sami neoznačujú ako prejavy SZP,  

 vybrané podniky však prejavili záujem o implementáciu stratégie SZP vo svojich 

podmienkach. 
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Ako je teda vidieť, tieto zistené skutočnosti, potvrdzujú všeobecné závery uvedené v analýze 

z bibliografických zdrojov a zároveň  zvýrazňujú aktuálnosť a potrebu zavádzania SZP do 

praxe MSP na Slovensku.  

Na základe skúseností, ktoré získala spoluautorka pri riešení [14] vznikla aj              13. kapi-

tola monografie [99], a ďalšie aplikácie v semestrálnych prácach z predmetu Strategický ma-

naţment, v prácach ŠVOČ, v bakalárskych a diplomových prácach, doktorandských dizertač-

ných prácach (detailný zoznam i celé práce sú uvedené na multimediálnom DVD na: 

 http://www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/,  resp. 

 http://www.scss.sk/index.php?categoryid=1&p2_articleid=14),. 

 

Boli to návrhy implementácie stratégii SZP v nasledujúcich slovenských priemyselných 

podnikoch: 

 ZF SACHS Slovakia a. s. Trnava; 

 Swedwood Majcichov; 

 KONSTRUKTA - Industry, a. s.; 

 FESTAP s.r.o. Bratislava; 

 ALDY Trnava, a.s.; 

 VUJE, a.s. Trnava; 

 Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany; 

 OSRAM Slovakia a.s. Nové Zámky; 

 Continental Matador Rubber, s.r.o.; 

 ŢOS Zvolen, a.s.; 

 EVPÚ – ZVS, a. s.; 

 TOPOS Tovarníky, a.s.; 

 Menert spol. s r.o.; 

 Herb-Pharma Sk, s. r. o.; 

 Emerson, a. s., divízia Branson; 

 Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 

 

5 ZÁVERY Z USKUTOČNENÝCH ANALÝZ UPLATŇOVANIA KONCEPTU 

STRATÉGIE SZP V SR A ČR – NEPRIAMY VÝSKUM 

Nasledovné závery vzišli z analýzy odpovedí predstaviteľov 108 slovenských  podnikov 

[87]: 

 Najčastejšie uvádzaným motívom k SZP je udrţanie kroku s konkurenciou a poţi-

adavkami trhu, ktorý uviedla viac ako polovica oslovených predstaviteľov podnikov 

(52%). 

 Druhým najčastejšie menovaným motívom je snaha prilákať a udrţať si kvalit-

ných zamestnancov, ktorý uviedla takmer polovica oslovených (47%). 

 Za prínos SZP je povaţované predovšetkým zlepšenie imidţu, reputácie firmy - túto 

odpoveď uviedla takmer polovica oslovených (48%). Pribliţne pre 4 z 10 oslove-

ných predstaviteľov podnikov prináša SZP aj zlepšenie ekonomických výsledkov 

(44%) a tieţ zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov (41%). 

 Za najväčšie riziká SZP sú povaţované: zvýšené prevádzkové náklady a tým moţný 

negatívny dopad na ziskovosť – toto riziko vybrala viac ako polovica oslovených 

predstaviteľov podnikov (58%). Ďalším často uvádzaným rizikom je aj konkurenčná 

nevýhoda, stratené zákazky – ktoré uviedlo 48% oslovených. 
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 Dôvody, ktoré bránia uplatňovať SZP sú predovšetkým: zvýšené náklady (56%), 

nedostatočné zvýhodnenie týchto aktivít zo strany štátu (53%) a tieţ aj chýbajúci 

kvalifikovaní ľudia (49%). 

Väčšina oslovených firiem v ČR [99] sa s pojmom SZP uţ niekedy stretla. Najmä zástupcovia 

malých podnikov si však myslia, ţe ich znalosti z tejto oblasti sú nedostatočné. 

Takmer všetci oslovení zástupcovia firiem (97,6%) súhlasia s tým, ţe podniky by sa mali 

okrem generovania zisku angaţovať tieţ v prospech spoločnosti, v ktorej pôsobia. Viac neţ 

dve tretiny firiem (69,4%) je o tom celkom určite presvedčených. Predstavitelia podnika-

teľského sektora v ČR sa domnievajú, ţe SZP by sa nemala týkať iba veľkých firiem, ale mala 

by sa stať výsadou celého podnikateľského sektora. 

Väčšina respondentov vníma svoje firmy ako spoločensky zodpovedné. Za hlavné prejavy 

spoločenskej zodpovednosti svojej firmy povaţujú najmä to, ţe sa snaţí [99]: 

 správať sa eticky a byť transparentní (v tejto súvislosti uvádzali firmy napr. svoje 

etické kódexy); 

 byť dobrým zamestnávateľom náleţite  sa starajúcim o svojich zamestnancov; 

 byť dobrým susedom (podporujúcim rozvoj miestneho regiónu  a miestnej komuni-

ty); 

 ponúkať kvalitné výrobky a sluţby; 

 platiť riadne a včas dane. 

 

Medzi ďalšie prínosy, ktoré firma svojim spoločensky zodpovedným správaním sa získa-

va, predstavitelia firiem uvádzali napr. [99]: 

 moţnosť prilákať a udrţať si kvalitných zamestnancov; 

 získať konkurenčnú výhodu a lepšie postavenie na trhu; 

 vybudovať lepšie vzťahy so všetkými svojimi stakeholdermi; 

 zvýšiť lojalitu zákazníkov; 

 moţnosť predísť strate dôvery či sa s ňou vyrovnať; 

 dlhodobosť preţitia firmy; 

 výhodnosť investícií. 

ZÁVER 

Fenomén SZP sa v posledných rokoch celosvetovo veľmi dynamicky rozvíja, čo so sebou 

nesie mnoho otázok, na ktoré treba zodpovedať. Zodpovedný a etický prístup voči okoliu 

a ŢP je horúcou tematikou súčasnosti. Nejde len  o záleţitosť „imidţu“, ale skôr 

o ekonomickú nutnosť, ktorá má vplyv na výsledky podniku.  

Zodpovedný prístup k podnikaniu sa radí medzi kritériá posudzovania firiem a ich hodnôt, 

ovplyvňuje rozhodovanie zákazníkov, obchodných partnerov a celkový dojem, aký si 

o podniku vytvára celé okolie. 

Koncepcia SZP sa stále rozvíja a kladie stále vyššie poţiadavky na firmy, najmä zosúladenie 

podnikových aktivít s princípmi TUR. Na základe poznania a vedomého vyuţívania týchto 

princípov je moţné ešte udrţať (keď sa uţ nehovorí ani v odborných kruhoch „trvale“) našu 

planétu zvanú Zem aj pre ďalšie generácie, čo je vlastne aj základným mottom všetkých defi-

nícií TUR. K tomu, podľa hesla „mysli globálne, konaj lokálne“ by sme mali prispieť 

všetci, ktorým nie je osud našej Zeme ľahostajný! A podľa nášho názoru, hlavne priemy-

selné podniky a podnikatelia, ktorí najviac ťaţia z jej vyčerpateľných a nenahraditeľných 
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zdrojov a spätne jej „vracajú“ emisie a odpady, ktoré ju ničia a nedajú sa jej primeraným 

spôsobom obnovovať. 
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ABSTRAKT 

Cieľom tohto článku je ponúknuť ucelený teoretický prehľad moderných prístupov v pláno-

vaní a riadení výroby. Rozbor článku sa zaoberá stručným rozanalyzovaním najmodernejších 

prístupov a ponúka usmernenie pri voľbe správnej metódy.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
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ABSTRACT 

This paper ist provide a comprehensive overview of modern theoretical approaches in the 

planning and production management. Outline of paper deals with a brief analys advanced 

approaches and offers guidance in choosing the correct method. 

KEY WORDS 

methods, planning, control,  

ÚVOD 

V poslednej dobe rýchle tempo rozvoja svetovej ekonomiky núti podniky prispôsobovať sa 

podmienkam celkovej konkurencie a hľadať čo najširšie uplatnenie vo svojej oblasti. Schop-

nosť podnikov preţiť, a rásť je podmienená vývojom strategických nástrojov uplatňovaných v 

konkurenčnom prostredí. Posledné trendy sú orientované na zvyšovanie kvality, zniţovanie 

nákladov, zvyšovanie produktivity, zniţovanie časov, zvyšovaní pruţnosti reagovania na po-

treby zákazníkov a iné.  Preto sa mnoho podnikov začína orientovať na modernizáciu 

a aplikáciu nových metód v plánovaní výroby. 

V súčasnej dobe je rozvoj priemyslu určitým spôsobom zameraný na rast konkurenčnej výho-

dy a technickej úrovne podnikov. Kaţdý podnik sa v momentálnej silno konkurenčnej dobe 

snaţí, o podstatne skrátenie doby prípravných prác, ktoré umoţňuje pruţnú reakciu výrobcu 

na meniace sa poţiadavky na trhu. Podstatnou črtou je aj zniţovať náklady na výrobu a tým 

dosahovať priaznivé ziskové ukazovatele. Moţno správnou odpoveďou na túto otázku ako 

dosahovať priaznivé ziskové ukazovatele ľudia v podniku hľadajú v zakúpení počítačových 

systémoch, no na druhej strane si často neuvedomujú, ţe ich efektivita a výkonnosť závisí od 

ich vzájomného komunikovania a integrácie do vyšších celkov. Nemalé problémy vyskytujú-

ce sa pri implementácií počítačom integrovanej výrobe (CIM - Computer Integrated Manufac-

turing), predstavujú nielen v systéme riadenia výroby, ale v celej štruktúre podniku. Jedná sa 

o nasadenie nových informačných technológií, do všetkých činností výrobnej a inţinierskej 

praxe od konceptu a konštruovania výrobku aţ po jeho expedíciu s cieľom zníţiť materiálovú 

a energetickú náročnosť, zvýšiť produktivitu práce, zníţiť zásoby, skrátiť priebeţnú dobu 

vývoja a výroby, zvýšiť časové a výkonové vyuţitie výrobných zariadení a zvýšiť kvalitu 

výrobkov[1].  

Druhým smerovaním je aplikácia novej, modernejšej metódy z oblasti plánovania a riadenia 

výroby. V nasledujúcom delení je stručný prehľad niektorých metód a popis, kde sa vyuţíva-

jú.  
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 Koncept Balanced Scorecard – strategický systém merania výkonnosti podniku 

 Komplexný prístup Activity Based Management – meria a vyhodnocuje procesy 

 Bussines Process Reengineering – prístup pre radikálne zmeny podnikových proce-

sov 

 Total Quality Management – komplexné riadenie kvality 

 Belastungsorientierte Auftragsfreigabe – systém uvoľňovania zákaziek 

 Manufacturing Resource Planning – plánovanie výrobných zdrojov 

 Material Requirements Planning – plánovanie materiálových poţiadaviek 

 Distribution Resource Planning – plánovanie distribučných zdrojov 

 Optimized Production Technology – identifikácia úzkych miest vo výrobe 

 Just in Time – eliminácia plytvanie času a materiálu 

 Computer Integrated Manufacturing – koncepcia počítačom plánovanej výroby 

 Production Planning System – systém plánovania a riadenia výroby 

 Computer Aided Manufacturing – integrovaný automatizovaný systém riadenia vý-

roby 

 Computer Aided Process Planning – technologická príprava výroby 

 Computer Aided Quality Assurance – počítačom podporovaná a zabezpečovaná kva-

lita výroby 

 Computer Aided Design – počítačom podporovaný systém projektovania výrobkov 

 Computer Aided Supply – počítačom zabezpečovaný odbyt výrobkov a sluţieb 

 Environmental Management System – zniţovanie odpadov podnikov na ţivotné pro-

stredie 

 Life Cicle Assessment – posudzovanie ţivotného cyklu výrobku 

 Eco Labbeling – environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov svetovej trie-

dy 

 Acitivty Based Costing – kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností 

 Target Costing – metóda riadenia cieľových nákladov 

1  KONCEPT BALANCED SCORECARD 

Spoločnosť nemôţe byť úspešná bez stratégie a procesu strategického plánovania. BSC nie je 

stratégia, je to manaţérska úloha zameriavajúca sa na finančné a nefinančné ciele spoločnosti, 

je uţitočná na komunikáciu strategických cieľov a cieľov podnikateľských jednotiek na všet-

kých úrovniach organizácie, pokračujúc zhodnotením procesu, ktorý zahŕňa, BSC ponúka 

spätnú väzbu na vylepšenie interných procesov. Finančné ciele povedia manaţérom, čo sa 

stalo, ale sú nedostatočným indikátorom. Podstatou je premeniť  strategické ciele na operatí-

vu. Je to metóda, kde sa výkonnosť podniku hodnotí podľa štyroch hlavných skupín ukazova-

teľov:  

 finančné výsledky, 

 výsledky na trhu a výkonnosť smerom k zákazníkom 

 výsledky a výkonnosť interných podnikových procesov 

 výsledky ohľadne rozvoja zamestnancov a nehmotných aktív. 

Je to strategický systém merania výkonnosti podniku. Spracúva víziu a strategické ciele pod-

niku do súboru zrozumiteľných ukazovateľov. Je modernou metódou, ktorá umoţňuje sledo-

vať a vykazovať značné mnoţstvo údajov z rôznych oblastí riadenia podniku. S pouţitím BSC 

sa výkazníctvo spoločnosti stáva komplexnejším. BSC môţe vyvolať inovácie, dramaticky 

sporiť náklady a pomôcť firme rýchlejšie vycítiť trhové príleţitosti [2].  
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2  KOMPLEXNÝ PRÍSTUP ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) 

ABM zohľadňuje procesný prístup a zakladá na skúmaní objektu a subjektu riadenia. Podľa 

Fayola podniky vykonávajú šesť základných druhov činností: technickú, obchodnú, finančnú, 

ochrannú, účtovnú a riadiacu.  

Procesný manaţment podniku je integrovaný systém, ktorý sa cez riadenie podľa činností 

zameriava na priebeţné zvyšovanie pohodlia zákazníka, a tým aj k zisku firmy. Pozostáva z 

troch základných častí: 

 Analýza činností (Process Management)  

 Analýza nákladov (Activity Based Costing)  

 Hodnotenie cieľov (Balanced Scorecard)  

Procesný manaţment je tieţ systematická identifikácia, vizualizácia, meranie, hodnotenie a 

neustále zlepšovanie podnikových procesov s vyuţitím metód a princípov zaloţených na pro-

cesnom prístupe [3]. 

 

3  PROCESS REENGINEERING (BPR) 

Je vyuţívaný hlavne v oblasti informatiky a manaţmentu. Tento prístup je zameraný na zlep-

šenie prostredníctvom zvýšenia účinnosti a efektívnosti obchodných procesov, ktoré existujú 

v rámci organizácií. BPR môţeme chápať aj ako zásadné prehodnotenie a radikálny redesign 

organizačných procesov, s cieľom dosiahnuť radikálne zlepšenie súčasného stavu nákladov 

a sluţieb. Kľúčom BPR je pre organizácie, pozrieť sa na ich obchodné procesy s „ čistým ští-

tom“ a zistiť perspektívu, ako najlepšie zlepšiť a konštruovať tieto procesy z hľadiska vedenia 

podniku. Business process reengineering (BPR) začal ako súkromný sektor techniky pomáhať 

organizáciám zásadne  prehodnotiť výkon svojej práce s cieľom výrazného zlepšenia sluţby 

zákazníkom, zníţenia prevádzkových nákladov, tak aby sa podnik stal svetovou konkurenci-

ou. Poznáme štyri kroky k Bussines Process Reengineering a to[5]: 

 Rozvíjať podnikateľské vízie a ciele procesu 

 Identifikovať obchodné procesy, ktoré majú byť prepracované 

 Chápať a merať existujúce procesy 

 Design a vybudovať prototyp nového procesu 

 

4 BELASTUNGSORIENTIERTE AUFTRAGSFREIGABE (BOA) 

Systém BOA je určený na uvoľňovanie zákaziek z pohľadu vyťaţovania výrobných kapacít. 

Ústrednou riadiacou veličinou je zásoba na pracovisku. Výstup predstavuje disponibilnú ka-

pacitu pracovísk a vstup predstavuje zásobu čakajúcich výrobných zakazok vyjadrenú ich 

prácnosťou. Pretoţe disponibilnú kapacitu pracoviska nieje moţné pri krátkodobom plánovaní 

rýchle zmeniť, je moţné do riadenia výrobného procesu zasahovať tak, ţe[4]: 

 vykonávame reguláciu uvoľňovaného mnoţstva na vstupe, 

 vykonávame selekciu druhov dávok, alebo zákaziek z fronty 

Zmyslom tohto spôsobu riadenia je predovšetkým riadenie vstupov do výrobného systému, 

čím ovplyvňujeme zásoby rozpracovanej výroby a tým aj celkový časový priebeh výrobného 

procesu. Základnou úlohou systému BOA je optimalizácia zásob na pracoviskách a zadávanie 

správnych zákaziek do systému v správnom čase. Sústreďuje sa na jednotlivé pracoviská a ich 

parametre: 
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 výrobnú kapacitu, 

 zásobu rozpracovaných výrobkov a, 

 priebeţnú dobu. 

5  MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (MRP –I) 

Plánovanie materiálových poţiadaviek (MRP-I) je softvér zaloţený na plánovaní  výroby 

a zásob a zároveň kontrolný systém, ktorý je pouţitý pre riadenie výrobných procesov. Je to 

hlavná plánovacia technika, ktorá sa riadi hlavným výrobným plánom a spája poţiadavky na 

komponenty s výrobným plánom pre materské druhy tovaru. Vyuţíva rozpisky materiálu, 

údaje skladovej a otvorenej objednávky a informácie z hlavného výrobného plánu na vypočí-

tanie poţiadaviek na materiál. Existujú dva hlavné prístupy ako plánovať a kontrolovať záso-

by[7]: 

 simulácia pozície budúcich zásob vypočítaná zo stavu súčasných zásob a plánova-

ných alebo uţ známych budúcich výsledkov a výnosov. 

 explózia nárokov na poţiadavky niţšej úrovne prostredníctvom zoznamov materiá-

lov 

Tieto dva kroky sa opakujú v kaţdom stupni a začínajú s kompletným výrobkom. Takto sú 

poţiadavky a obchodné a nákupné objednávky vypočítané z poţiadaviek na kompletný výro-

bok. MPR systém by musí spĺňať 3 hlavné podmienky: 

1. zabezpečiť materiály a výrobky, ktoré musia byť k dispozícií pre výrobu a dodávku 

zákazníkom 

2. udrţiavať čo najniţšiu moţnú úroveň zásob 

3. plánovať výrobné, programové a nákupné činnosti 

6  MANUFACTURING RESOURCE PLANNING (MRP-II) 

Je to integrovaný informačný systém, ktorý za prvé kroky generácie MRP, môţe synchroni-

zovať všetky aspekty (nie len výrobu) k činnosti, vrátane výroby, predaja, zásob, rozvrhov 

a peňaţných tokov. MRP-II pouţíva MPS (master výrobný program). Je to údaj o predpokla-

danej výrobne  pre vybrané poloţky v danom období. MRP tieţ pouţíva MPS. Preto MRP je 

súčasťou MRP-II systému. MRP II je definovaný, ako metóda pre efektívne plánovanie všet-

kých zdrojov a výrobných spoločností. Rieši operatívne plánovanie v jednotkách a finančné 

plánovanie v dolároch. Ide o celkovú koncepciu vedenia spoločnosti pre produktívnejšie vyu-

ţitie ľudských zdrojov. MRP je predovšetkým výroba materiálov a zaoberá sa koordináciou 

celého výrobného procesu[8]. 

7  DISTRIBUTION RESOURCE PLANNING (DRP) 

Plánovanie distribučných zdrojov (DRP) je metóda pouţívaná v obchodnej administratíve pre 

plánovanie objednávok v rámci dodávateľského reťazca. DRP umoţňuje uţívateľovi nastaviť 

niektoré parametre inventúry, kontroly (ako bezpečnostnej zásoby) a vypočítať čas postupu 

inventúrnych poţiadaviek. Je mimoriadne výkonný modul, ktorý sa skladá z piatich vzájomne 

prepojených častí: predajné analýzy, prognózovanie, plánovanie nákupu, oceňovanie simulá-

cií a PSI (nákup, predaj a inventár) [9]. 

Účel: distribúcia plánovania zdrojov stanovuje rámec na určenie, ţe je potrebné doplniť in-

ventúry podľa:   

a) prepojenia s poţiadavkami trhu výroby a riadenie dopytu 

b) aktuálna pozícia a inventár dopytu pre plánovanie výroby 

c) zladenie dodávky materiálu na výrobu  a dopytu zákazníkov po produkte  
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8  OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY (OPT) 

Identifikácia úzkych miest vo výrobe je v dnešnej dobe veľmi dôleţitá. V kaţdom systéme sa 

vyskytuje minimálne jedno úzke miesto. Toto úzke miesto bráni systému dosahovať lepšie 

výsledky. Jeho odstránením sa zvýši výkonnosť systému a zároveň vznikne nové úzke miesto. 

Podstata zlepšovania aplikovaním obmedzenia je postupné a cielené odstraňovanie úzkych 

miest, ktoré limitujú vyššiu výkonnosť. Tieto obmedzenia môţu byť obsiahnuté v:  

 Výrobných zdrojoch – chýbajúca kapacita strojov, ľudí, financií. 

 Marketingu – nedostatok objednávok spôsobujúci nevyuţité kapacity. 

 Riadení, smerniciach, organizovaní – pravidlá, ktoré bránia tomu, aby ľudia robili 

veci lepšie. 

 Čase – čas dodávky alebo prípravy výroby je príliš dlhý a zákazníci odchádzajú. 

 V postojoch ľudí – neochota, napätie, slabá komunikácia. 

Úzke miesto obvykle predstavuje pracovisko, ktoré z nejakých príčin obmedzuje plnenie po-

ţiadaviek  kladených na celý výrobný systém. Všeobecne sa hľadá obmedzenie na štyroch 

miestach: 

 Trh (nedostatočný predaj) 

 Dodávatelia (nedostatok materiálu) 

 Interné zdroje (nedostatočná kapacita zdrojov, nedostatočná kvalifikácia) 

 Interné ohraničenie (smernice, predpisy, riadenia podniku) 

9 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (CIM) 

Ide o koncepciu počítačom podporovanej výroby a zahŕňa dva základné smery: 

 Výrobok ( vývoj, konštrukcia, programovanie, príprava výroby) 

 Zákazka ( spracovanie, plánovanie materiálu, kapacít a časového priebehu výroby, 

riadenie výroby, zber výrobných údajov) 

Budovanie tohto systému znamená pre podnik nástroj, ktorý mu umoţní získať konkurenčnú 

výhodu. Môţeme povedať ţe ide o komplex navzájom integrovaných CA systémov, ktoré sa 

podieľajú pri realizácií súčiastky.  Je to pohľad na integráciu počítačom podporovaných sys-

témov vo všetkých etapách výroby. Umoţňuje automatizáciu všetkých činností od tvorby 

výrobku aţ po jeho expedíciu, s cieľom zníţiť materiálovú a energetickú náročnosť, zvýšiť 

produktivitu práce, zníţiť zásoby, zvýšiť časové a výkonové vyuţitie výrobných zariadení 

a zvýšiť kvalitu výrobkov [11].  
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Obr 1 : Computer Integrated Manufacturing (CIM) 

10 PRODUCTION PLANNING SYSTEM (PPS) 

Je to systém, ktorý zabezpečuje plánovanie od strategickej úrovne podnikového plánovania, 

cez taktickú úroveň materiálového, kapacitného a termínového plánovania a pripravuje vý-

robnú náplň pre vstup do výroby. PPS systémy majú za úlohu plánovanie a riadenie výroby 

tak, aby bola výroba optimálna z kapacitného, ekonomického a časového hľadiska. Ide o úlo-

hy ekonomických kalkulácií, vytvárania optimálnych ročných, mesačných, denných výrob-

ných plánov s ohľadom na výrobné kapacity výrobných zariadení a pod. I keď v názve nie je 

priamo slovo computer, sú v súčasnosti tieto systémy zväčša podporované počítačom. PPS 

systémy vychádzajú z plánovania materiálových poţiadaviek (MPR) [12].  

11 COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING (CAPP) 

Reprezentuje počítačovú podporu pri návrhu a tvorbe technologickej dokumentácie. Na zá-

klade konštrukčnej dokumentácie sa navrhuje technologická dokumentácia. V technologickej 

dokumentácií sú informácie, ktoré určujú ČO sa ide vyrábať, AKO (aké výrobné metódy), 

KDE (na akom strojnom zariadení), ČIM (akými nástrojmi, pri akom upnutí a pod.) a za 

AKÝCH podmienok (technologické podmienky). CAPP systémy umoţňujú vytvárať rôzne 

formy technologickej dokumentácie. Je to technologická príprava výroby, tvorba technologic-

kých postupov, NC programov a riadiacich programov pre roboty. Predstavuje počítačovú 

podporu pri návrhu a tvorbe technologickej dokumentácie, kde predpokladom sú CAD mode-

ly súčiastok. Je to proces plánovania, ktorý zahŕňa činnosti a funkcie, aby sa pripravili potreb-

né plány a návody na výrobu častí. Plán začína inţinierskymi výkresmi, špecifikáciou, výbe-

rom materiálu[14].  

12 COMPUTER AIDED QUALITY ASSURANCE (CAQA) 

CAQ (Computer Aided Quality) predstavuje počítačom podporovanú kvalitu, pričom CAQ 

lepšie vystihuje pojem počítačom riadená kvalita.  Pre oblasť počítačovej podpory, riadenia a 

zabezpečenia kvality sa okrem označenia CAQ pouţíva aj skratka CAQA (Computer Aided 

Quality Assurance). CAQ a CAQA predstavujú počítačovú podporu zabezpečenia kvality 

prostredníctvom plánovania kontrol a meraní, monitorovania a riadenia výrobných a nevýrob-

ných procesov počas celej fáze realizácie súčiastky. Systém riadenia kvality sa myslí ako 

komplexný systém, ktorý zabezpečuje kvalitu na všetkých stupňoch rozhodovania a riadenia.  
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13 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ( EMS) 

Systém environmentálneho manaţérstva (EMS) je smer postupov a praktík, ktoré umoţňujú 

organizáciám zníţiť svoje vplyvy na ţivotné prostredie a zvýšiť jeho prevádzkovú efektivitu. 

Tento systém je kontinuálny cyklus plánovania, hodnotenia a realizovania procesov 

a činností, ktoré sa organizácia snaţí plniť pre svoje podnikanie z hľadiska ekologických 

cieľov. EMS je teda postavený na určitom modeli, ktorý vedie k neustálemu zlepšovaniu čin-

nosti podniku. Tento model zahŕňa nasledujúce prvky[16]: 

 PLANE – plánovanie vrátane identifikácie environmentálnych aspektov a stanovenie 

cieľov 

 DO – realizácia činností vrátane školenia a prevádzkových kontrôl 

 CHECK – kontrola vrátane monitorovania a nápravných opatrení 

 ACT – preskúmanie v rátane pokroku, ide o potrebné zmeny v EMS 

 

 
Obr. 2 Model EMS 

14 LIFE CICLE ASSESSMENT (LCA) 

Posudzovanie ţivotného cyklu výrobku (LCA) hodnotí všetky etapy ţivota výrobku a to 

z pohľadov, ktoré sú navzájom prepojené. Znamená to ţe jedna operácia nadväzuje na ďalšiu 

operáciu. LCA umoţňuje odhad kumulatívnych vplyvov na ţivotné prostredie vyplývajúcich 

zo všetkých fázach ţivotného cyklu výrobku. Tento proces poskytuje komplexný pohľad na 

environmentálne aspekty výrobku alebo procesu. Tento proces je systematický a postupný 

prístup, ktorý sa skladá zo štyroch častí: 

 vymedzenie cieľov a scoping 

 inventár analýzy 

 posudzovanie vplyvov 

 interpretácia 

15 ECO LABBELING (EL) 

Environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov prináša podnikom svetovej triedy vý-

znamné postavenie na trhu, pretoţe výrobok označený ako environmentálne vhodný výrobok 

je výrobok, ktorý spĺňa poţiadavky trhu , ale hlavne spotrebiteľov a deklaruje, ţe je vytvorený 

a likvidovateľný v intenciách trvalo udrţateľného rozvoja podľa normy STN EN ISO 14020. 

Ak sú označené výrobky pojmom ECO Labbeling, dávajú dôveryhodnosť tvrdenia, ţe výrob-

ky sú lepšie pre ţivotné prostredie, lacnejšie na údrţbu a lepšie necyklovateľné, ako podobné 

výrobky a sluţby bez tohto označenia. Firmy, ktoré sú ochotné realizovať tento postup výro-

by, môţu ťaţiť z tohto hospodárskeho systému. ECO Labbeling nezávislé tvrdí, ţe výrobok 

alebo sluţba spĺňa ekologické normy[17].  
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16 ACITIVTY BASED COSTING (ABC) 

Je metodológia, ktorá stanovuje princípy pre meranie nákladov a výkonov firemných proce-

sov a ich aktivít. Určuje pravidlá pre alokáciu nákladov na aktivity, získaných na základe spo-

treby zdrojov, na ich výstupy, tzv. nákladové objekty. 

Dôleţitou súčasťou metódy ABC sú aj nákladové meradlá (Cost Driver), ktoré vyjadrujú 

vzťah príčiny a následku. Na strane zdrojov sú to meradlá zdrojov, na strane aktivít sú to me-

radlá aktivít. Po implementácii metódy ABC sú podrobne a jasne rozpracované a popísané 

všetky aktivity, činnosti, procesy vo firme, ich vstupy a výstupy. Ďalej sú rozpracované oblas-

ti rozdelenia nepriamych nákladov na jednotlivé aktivity, procesy, činnosti. ABC poskytuje 

reálny obraz o podnikových procesoch a o rozdelení nepriamych nákladov. Vyuţitie metódy 

ABC pomôţe identifikovať úzke miesta v podnikaní, redukovať časové intervaly, a prinesie 

dôleţité informácie pre reengineering a benchmarking procesov[18]. 

 

 
Obr. 3 Princíp metódy ABC 

Prínos metódy ABC oproti tradičným metódam spočíva v mnohorozmernosti a variantnosti 

sledovania nákladov na základe skutočných a relevantných dát.  

ZÁVER 

Kaţdý proces vo firmách treba neustále zlepšovať a vţdy modernizovať teda kráčať s dnešnou 

vyspelou modernou dobou. Kaţdým dňom treba hľadať problémy, ktoré brzdia firmy podávať 

lepšie výkony a tieto problémy čo najrýchlejšie analyzovať a odstrániť.  

Preto je veľmi dôleţité, aby sa zavadzali do firiem nové metódy z oblasti plánovania 

a riadenia výroby .Tento článok ma slúţiť ako prehľadový materiál pre oblasť voľby správnej 

metódy. V stručnosti popisuje jednotlivé metódy a poukazuje na základne podmienky ich za-

vedenia. Preto je dôleţité sledovať vývoj a všetky nové trendy z oblasti plánovania a riadenia, 

aby si firmy mohli aj naďalej udrţať konkurenčnú výhodu. 
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ABSTRACT 

This article highlights the possibilities of computer simulations. It refers to uses in various 

fields and made a proposal to introduce simulation into the correct recycling process. Should 

form a comprehensive overview of possible applications of computers and she must quide 

new and older company to progressively aplication simulations. They can greatly facilitate the 

work of staff and management. 

KEY WORDS 

simulation, recycling , computer 

INTRODUCTION 

Computer and simulation software have made significant inroads into the day-to-day operati-

ons of the recycling industry, hence the need for this update. This paper rewiews the ways in 

which simulation software can assist the recycling and waste management industry. The 

recycling industry, like all industries, has a very real need for information gathering and ma-

nagement Technologies. The use of simulation can provide important, event critical, benefits 

for creating more efficient operations, tracking financial data,  and monitoring, regulatory 

compliance, and developing business, and can provide other competitive advantages. It is no 

longer a question of whether a recycling operation needs a Simulation to be effective, but 

such simulations can help recycling.  

1 APLICATION OF SIMULATIONS 

In this article we will briefly address the various areas where the recycling can be used simu-

lations. As a first step we have to determine the material that will we recycle. It is necessary 

separate from constituents. The separate waste is divided into components (eg: wire, ferrous 

metals, plastics) that takes place in warehouses. Subsequently, the individual components 

cleaned and go to the input control, which determines whether the material is suitable for 

recycling. If the material does not meet the conditions she go for withdrawal, if it suits then 

select the correct technological process of recycling. All waste from the entire recycling pro-

cess is stored in bins and containers. Now we have from recycling process separately compo-

nent and waste. Here is the possibility of using computer simulation from imput materials to 

the store to obtaining a separate material. The area of possible simulations can be seen in Fi-

gure 1.  

 

Other areas which can be applied to computer simulations are: 

 Simulation of recycling process  

 Simulation of accident 

 Simulation of the cost of recycling 

 Simulation of harmful pollutants 

 Simulation of logistic 

 and other 
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.  
Figure 1 Flow chart of simulation 

In simulation process is important the simulating the various operations necessary for recyc-

ling, where it is possible to incorporate different elements of monitoring how a camera, radi-

ation sensor or RFID technology. To the simulation can use different simulation programs 

such as: Witness, Arena, ProModel, MicroSaint Sharp and other. In these programs can mo-

deling recycling process with the possibility of adding monitoring features. In case of errors 

in these programs can modeling process to fulfill the requirements with respect to the required 

quantity and time. Figure 2 shows the simulated process, where you can set individual ele-

ments of recycling. 

 
Figure 2 Example of simulation [http://www.processsimulations.co.za] 
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Another possible area where simulation can be used ist the impact of the accident. Here can 

be simulated, as it affected the environment in the explosion, or the escape of harmful sub-

stances into the environment. Based on the award of weather conditions and the amount of 

spillage can accurately predict the risk area. 

In simulations can be not only graphically illustrate required but also the numerical value. 

Here we have a another area where we can by entering all input and output parameters deter-

mine the resulting value of total costs. In this process it is necessary to define all parameters 

that may affect the final price. They can be cost off energy, operating and running the recyc-

ling process. 

Another very interesting area, which can be used for simulation is related to the GPS system 

for tracking logistics activities. This is applicable only in the pursuit of transportation but in 

ordering and managing supplies. Here we can use and apply the method JIT when we remain 

in warehause a minimum quantity of substances and materials, that need recycling. For com-

pany is beneficial because it reduces warehouse costs and where arises crisis is no major 

threat. 

CONCLUSION 

In the paper we focused on computer simulations, as technology progressed, thereby increa-

sing the scope for different applications of computer simulations. Those of us could quite 

work easier and are especially important for managers to know the right decision makes. An 

equally important role to play in the planning and logistics for the prevention occurrence of 

the accident, which can predict the range of possible threats. 
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ABSTRAKT  

Materiálový tok je organizovaný pohyb materiálu vo výrobnom procese, alebo obehu. Svojou 

podstatou je vlastne realizáciou zásobovacieho reťazca (Supply chain), kde dôsledná aplikácia 

logistiky sa prejavuje uplatnením metód a nástrojov v riadení pohybu materiálového toku. 

Výsledkom je materiálový tok, ktorý nie je moţné počas výrobného procesu meniť. Preto je 

nutné sa zamysliet, otázkou verifikácie správnosti výrobného procesu. Tu sa otvára moţnosť 

vyuţitia simulačných programov (Arena, em-Plant, ProModel,Quest, Simul8, Witness a iné). 

Tento článok poukazuje na moţnosti simulovania v programe Witness. Následne je zrealizo-

vaná simulácia výroby vonkajšieho krúţku valivých loţísk. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

simulácia, witness, materiálový tok 

ABSTRACT  

Material flow is organized movement of material in the production process, or circulation. By 

nature is actually implementation of supply chain (Supply Chain), where consistent 

application of logistics is reflected by applying methods and tools in managing of movement 

material flow-direction. The result is a material flow, which cant be changed during the 

manufacturing process. It is necessary to reflection, on the question of verification reports-

ment of the production process. Here is open the possibility of using the simulation programs 

(Arena, eM-Plant, Promod, Quest, Simul8, Witness and others). This article highlights 

opportunities in the simulation program Witness. Subsequently is realized simulation 

production of the outer ring of rolling bearings. 

KEY WORDS  

Simulation, witness, material flow  

ÚVOD 

Pri modelovaní materiálových tokov, ide hlavne o stanovenie presných dodávok materiálu, po 

určitej dráhe, za určitú dobu. Čiţe cieľom kaţdej spoločnosti je vytvorenie ideálneho materiá-

lového toku, zohľadňujúceho konkrétne poţiadavky. Správnosť návrhu je nutné verifikovať, 

a preto sa otvára priestor pre testovanie pomocou počítačovej simulácie. Pri modeloch vyuţí-

vajúc počítačovú simuláciu, je moţné správnosť návrhu overiť skôr, ako sa zavedú konkrétne 

zmeny vo výrobe. Preto je pre firmy vhodne zmeny napr.: zmenu dispozičného riešenia, zme-

nu poctu zamestnancov, zmenu počtu strojov, zmenu výrobných časov a iné, nasimulovať 

skôr a tým bude moţné vidieť, ako ovplyvnia jednotlivé návrhy celkový výrobný proces, 

a ako sa skrátia jednotlivé časy. V tomto článku je simulácia realizovaná v programe Witness 

a poukazuje na jeho výhody.  
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1 CHARAKTERISTIKA A POPIS PROGRAMU WITNESS 

Simulačný program Witness je produktom spoločnosti Lanner Group Limited. Je orientovaný 

na simulovanie výroby a rôznych procesov. Práca s ním je jednoduchá a intuitívna. Na obr.1 

je moţné vidieť simulačné prostredie programu Witness. V článku sa pokúsim v stručnosti 

charakterizovať a popísať prácu v programe a jeho obsluhu. Základný panel, umiestnený hore, 

obsahuje menu na prácu so súborom a funkcie spojené s činnosťami modelovania. Projektový 

panel zobrazuje postup práce s modelom prostredníctvom stromovej štruktúry. Časť modelo-

vacie okno má štvorčekovaný podklad, čo uľahčuje predstavivosť plošného usporiadania pra-

coviska. V dolnej časti sa nachádza panel elementov, ktoré pouţívame na tvorbu modelu. 

Elementy sú zoradené podľa druhu: základné, preprava, dáta, dopravné prostriedky, grafy, 

štatistiky. Elementy tu slúţia ako moduly. Ich ukladaním na pracovnú plochu a naznačením 

väzieb vytvárame materiálový tok. Na vytváranie väzieb medzi elementmi je potrebné ozna-

čiť prvý prvok prepojenia, kliknúť na funkciu Visual Rules (vizuálne pravidlá), vybrať pra-

vidlo prepojenia, napríklad Push (tlačiť) a označiť druhý prvok. Part (Diel) môţe byť v proce-

se tlačený alebo ťahaný podľa charakteru činnosti pracoviska, kde sa nachádza. Medzi ďalšie 

najčastejšie vyuţívané elementy patrí aj Conveyor (dopravník). V programe Witness existuje 

aţ 500 ikon pouţívaných na zobrazovanie elementov. Taktieţ je moţné vyuţívanie zloţitých 

príkázov napríklad na prepojenie s databázou a tieţ aj s iným programom.  

 

 
Obr. 1 Pracovné prostredie programu Witness  

Tvorba modelu výrobného procesu sa vykonáva prostredníctvom ukladania elementov do 

modelovacieho okna. Elementy sa ukladajú kliknutím na ikonu a dvoj kliknutím do modelo-

vacieho okna na zvolené miesto. Prvok je potrebné definovať, popísať jeho vlastnosti a nako-

niec zobraziť. Vlastnosťami prvku sú okrem druhu elementu aj názov, počet a priorita ele-

mentu, typ a dĺţku trvania procesu a počet entít na vstupe potrebných na začatie procesu.  

2 MATERIÁLOVÝ TOK PRI VÝROBE LOŢÍSK 

Vychádzajúc z technologického postupu pri výrobe valivých loţísk zobrazeného na obr. 2 bol 

pre tento článok vybratý len určitý úsek a to výroba vonkajšieho krúţku.  
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Obr. 2 Postup výroby loţísk 

Detailnejší popis výroby vonkajšieho krúţku je na obr.3 . Je rozdelený na operácie sústruţenia 

v praxi nazývane ako „mäkké“ operácie a na operácie brúsenia „tvrdé“ operácie ktoré prebie-

hajú po kalení vonkajších krúţkov. Ako uţ bolo spomenuté v článku sa priorita prikladá zob-

razeniu  materiálového toku pri výrobe vnútorných krúţkov. Pre praktické zobrazenie je nutné 

poznať výrobné časy a základný pohyb materiálu vo výrobnom procese (obr. 4 a obr.5) . 

V tomto článku sa venuje pozornosť výrobe loţísk týchto typorozmerov :1780,LM 603049, 

KLM 11749, 30306A, 30204A.  

 

 
  Obr. 3 Výroba vonkajšieho krúţku valivých loţísk 

Keďţe v operácií kalenia na linke 400 (ktorá predstavuje kalenie), ktorá je časovo najnároč-

nejšia aţ 4 hod a môţe sa v nej spracovať viacej súčiastok súbeţne je preto vhodné celkový 

materiálový tok rozdeliť na operácie pred kalením a po kalení. Následne je vhodné zakresliť 

ganttové grafy, kde sú zobrazené jednotlivé sekvencie pri výrobe vonkajších krúţkov (Obr.6). 

 

 
vstup                               výstup 

Linka 5 stroj SEL SP 15 Diskus SWAIGL

L 1780

L LM603049

L 30204 A

L 30306 A

L KLM 11749

L 1780
L LM603049

L 30204 A

L 30306 A
L KLM 11749

 
  Obr. 4 Materiálový tok výroby vnútorných krúţkov pred kalením 

vstup                                                výstup 
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Diskus AGL BDL SAWK Vreteník Linka 5 stroj SV 20 Hydromatic1 ESCA Hydromatic2

L 1780

L 30204 A

L 30306 A

L LM603049

L KLM 11749

L 1780

L 30204 A

L 30306 A

L LM603049

L KLM 11749

 
  Obr. 5 Materiálový tok výroby vnútorných krúţkov po kalením 

 

 
  Obr. 6 Ganttové grafy vonkajších krúţkov valivých loţísk  

Materiálový tok výroby vonkajších krúţkov pozostáva z 5 loţísk a 16 operácií. Ako vstupné 

parametre boli brané časy výroby a následne na základe materiálových tokov pred a po kalení 

bola vytvorená simulácia materiálového toku v programe Witness.    

 
  Obr. 7 Simulácia výroby vonkajších krúţkov valivých loţísk  

Materiálový tok je naznačený smerom šipiek. Z uskutočnenej simulácie v programe Witness 

dostaneme percentuálne vyuţitie strojov. Zapísané v Tab.1. 

 

STROJ 
% NEČINNOSTI 

STROJA 

% VYŤAŢENIA 

STROJA 

% BLOKOVANIE 

STROJA 

LINKA_5STR 99.98 0.02 0.00 

SEL101 80.05 0.07 19.88 

SP15 60.20 0.03 39.76 

DISKUS 40.22 0.12 59.65 

SWAIGL 20.34 0.11 79.55 

LINKA400 0.38 99.62 0.00 

DISKUS2 99.94 0.06 0.00 

AGL 99.93 0.07 0.00 

BDL 99.95 0.05 0.00 

SAWK 99.91 0.09 0.00 

VRETENÍK 99.93 0.07 0.00 
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LINKA_5STROJ 99.92 0.08 0.00 

SV20 99.89 0.11 0.00 

HYDROMATIC1 99.58 0.42 0.00 

ESCA 99.83 0.17 0.00 

HYDROMATIC2 99.58 0.42 0.00 

    Tab. 1Vyťaţenie strojov pri výrobe vonkajších kruţkov  

Grafickým znázornením Tab.1 je Obr.8, kde znamená ţe ţlta – nečinný stroj, zelená – obsa-

dený(činný) stroj, ruţová – blokovaný stroj. Ako je uţ bolo spomenuté najviac vyuţívaný 

stroj je kaliaca linka 400 a keďţe je potrebné čakať na dokončenie jednotlivých operácií, na 

strojoch SEL101, SP15, Diskus a SWAIGL vznikajú prestoje a blokovanie strojov.  

 

 
  Obr.8 Grafické zobrazenie vyuţitia strojov 

Po zavedení liniek boli  porovnané časy, pred a po uskutočnení simulácií. Pričom výroba 

vonkajšieho krúţku  pozostáva z 5 loţísk a 16 strojov. 

L1 - 30204A, L2 – 1780/1729, L3 – 30306A, L4 – KLM 603049/10, L5 – LM603049/10 

Na základe časov jednotlivých operácií sa zistil čas výroby vonkajších krúţkov valivých lo-

ţísk spolu s operáciou kalenia : 

 

Pri realizácií simulácie je moţné meniť počet strojov, počet kusov púšťaných do výrobného 

procesu a iné parametre. Tie jednotlivé elementy ovplyvňujú celkové výrobné časy.  

ZÁVĚR 

Materiálový tok je a vţdy bude dôleţitou časťou plánovania výroby. Väčšina výrobných pod-

nikov venuje tejto oblasti obrovskú pozornosť a snaţí sa vytvoriť čo najlepšie výrobné prog-

ramy. V dnešnej dobe začína stále viac podnikov vyuţívať počítačové simulácie pre optimali-

záciu materiálových tokov. Simulácia nám ukáţe ako sa bude celkový materiálový tok meniť 

pri zmene, či uţ dispozičného riešenia, zmene počtu strojov na jednotlivej operácií, zmene 

výrobných dávok apri zmene výrobných časov. Jednotlivé zmeny realizovať v praxi bez toho 

aby sme vedeli ako to dopadne  je veľmi komplikované, preto je vhodné uskutočniť simulá-

ciu, kde sa všetky tieto prvky môţu overiť. Článok v stručnosti popisuje prácu s simulačným 

programom Witness a na príklade ukazuje moţnosť praktického vyuţitia pri simulácií mate-

riálového toku pri výrobe vonkajších krúţkov 5 loţísk. 
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ABSTRAKT 

Predkladaný príspevok sa bude zaoberať metódou Data Envelopment Analysis (DEA), ako 

efektívnym nástrojom vyhodnocovania efektívnosti nevýrobných organizačných jednotiek 

(DMUs). Bliţšie sa zameriame na CCR model a z neho odvodený Assurance Region model. 

Popis modelov je zaloţený na teórii lineárneho programovania, pomocou ktorej sú exaktne 

odvodené príslušné modely a ich modely. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Data Envelopment Analysis, CCR model, efektívnosť, Decision Making Units, vstup, výstup. 

ÚVOD 

V poslednom čase sa začali na meranie relatívnej efektívnosti produkčných jednotiek pouţí-

vať nové postupy. Súbor týchto postupov, metód a algoritmov sa vo všeobecnosti nazýva ana-

lýza obalu dát (Data Envelpoment Analysis, DEA). Ide o metódy, ktoré predstavujú osobitnú 

oblasť aplikácie lineárneho programovania. DEA je metóda lineárneho programovania, ktorá 

bola pôvodne vyvinutá na posudzovanie efektívnosti riadenia a plánovania neziskových inšti-

túcií (napr. škôl, nemocníc atď.). Neskôr sa jej pouţitie rozšírilo aj na ekonomické oblasti, 

kde sa prostredníctvom DEA meria efektívnosť rôznych podnikov alebo organizačných jed-

notiek. 

Vo svojej pôvodnej práci Charnes, Cooper a Rhodes, charakterizovali DEA metódu ako ”mo-

del matematického programovania aplikovaný na pozorované dáta, ktorý poskytuje nový 

prístup pri získavaní empirických odhadov extremálnych vzťahov ako sú produkčné funkcie a 

krivky vyjadrujúce efektívne produkčné moţnosti, ktoré sú základnými prvkami modernej 

ekonómie.”  

Cieľom týchto metód je eliminovať resp. vylúčiť subjektivitu pomocou merania výstupov vo 

vzťahu k vloţeným vstupom. Proces výberu vstupov a výstupov určených pre porovnávanie 

mení proces analýzy na objektívny a obmedzuje subjektivitu. Pomocou lineárneho matema-

tického modelu sa vstupom a výstupom jednotlivých produkčných jednotiek priraďujú váhy, 

ktoré vyjadrujú efektívnosť príslušnej jednotky. Modely oceňujúce príslušné jednotky, majú 

rovnaký tvar, ale pri rozdielnej efektívnosti budú mať odlišné hodnoty váh. Podľa týchto váh 

sa budú podniky porovnávať a zoraďovať. Vzhľadom na to, ţe váhy sú pomerové čísla, nezá-

leţí na tom, v akých jednotkách sú vyjadrené.  

 

PRAVIDLÁ KONŠTRUKCIE DEA MODELOV 

Ku správnej konštrukcii DEA modelov je potrebné uviesť ešte všeobecné ustálené postupy. 

Analýza je zaloţená na meraní efektívnosti pomocou pomeru vstupov a výstupov. Vo vše-

obecnosti rozhodnutie o tom, ktoré charakteristiky DMU budú reprezentovať vstupy (vektor 

x) a výstupy (vektor y) sa pouţijú pri analýze nie je jednoduchá úloha. Niekedy je otázne, či 

daný materiálový, finančný prípadne iný tok je vstupom alebo výstupom. Na základe praktic-

kých skúseností navrhujeme tieto princípy: 
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1. Celkový počet vstupov aj výstupov (m + r) sa snaţíme minimalizovať v záujme zvý-

šenia diskriminačných vlastností modelu, pretoţe s rastom rozmeru vstupno–

výstupného priestoru potrebujeme viac podmienok na vymedzenie obálky. Odporúča 

sa, aby tento celkový počet neprekročil 1/3 mnoţstva skúmaných  DMU, t.j. m + r < 

n/3 . 

2. Vysoko korelované vstupy alebo výstupy sú zbytočné. Všetky, aţ na jeden z nich, 

môţu byt vynechané bez zhoršenia výsledkov modelu. Túto úpravu však treba robiť 

opatrne, najlepšie je rozhodnúť z porovnania výsledkov analýzy s takýmito vstupmi 

alebo výstupmi s výsledkami po ich vynechaní. Vylúčenie príliš veľa vstupov môţe 

pôsobiť, ţe efektívna mnoţina produkčných jednotiek - DMU sa môţe stať neefek-

tívnou. 

3. Vstup, ktorý neovplyvňuje ţiadny výstup, signalizuje, ţe mnoţina výstupov je neú-

plná. Tento vstup reprezentuje pouţité zdroje, ktoré produkujú nemerateľné výstupy. 

Keďţe takéto výstupy nemôţu byt merané, tak tento vstup sa vynechá z ďalšej ana-

lýzy. 

4. Dostupnosť dát nesmie ovplyvniť výber vstupov a výstupov. Výsledkom analýzy 

môţe byt aj zdôvodnenie potreby ďalších dát. 

5. Ak nie je jednoznačné, či daný materiálový tok je vstupom alebo výstupom, tak tok, 

ktorý svojou redukciou vylepší efektívnosť DMU, sa povaţuje za vstup. Ak je po-

trebné daný tok rozšíriť aby sa vylepšila efektívnosť DMU, tak tento sa povaţuje sa 

výstup. 

6. Vstupy a výstupy uvaţované v modeli musia obsahovať všetky s analýzou súvisiace 

aktivity všetkých DMU. Môţe sa stať, ţe DMU bude podhodnotená, keď niektorý z 

jej dobrých výkonov nebude v analýze zahrnutý. 
 

ZÁKLADNÉ DEA MODELY 

Predpokladáme, ţe máme súbor homogénnych jednotiek U1, U2, ........Un. Pri meraní efektív-

nosti týchto podnikov uvaţujeme o r výstupoch a m vstupoch. Zadefinujeme maticu vstupov 

X a maticu výstupov Y. 
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Potom mieru efektívnosti jednotky Uq môţeme všeobecne vyjadriť ako: 
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BCC DEA model aj CCR DEA model maximalizuje mieru efektívnosti hodnotenej jednotky 

Uq , ktorá je vyjadrená ako podiel váţených výstupov a váţených vstupov (31), pri dodrţaní 

podmienok, ţe miery efektívnosti všetkých ostatných jednotiek sú menšie alebo rovné jednej. 

V odbornej literatúre je CCR DEA model niekedy označovaný aj ako CRS model (constant 

returns to scale – konštantné výnosy z rozsahu). Rozdiel týchto modelov spočíva v tom, ţe 

model CCR DEA predpokladá konštantné výnosy z rozsahu a model BCC DEA, ktorý je 

v podstate jeho modifikáciou, uvaţuje z variabilnými výnosmi z rozsahu t. j. kónický obal dát 

mení na konvexný, čo vedie k tomu, ţe pri pouţití BCC DEA modelu sa bude za efektívne 

povaţovať väčšie mnoţstvo podnikov. BCC DEA model je moţné definovať v troch alterna-

tívach: 

1. VRS - variable returns to scale (variabilné výnosy z rozsahu) 

2. NIRS – non-decreasing returns to scale (nerastúce výnosy z rozsahu) 

3. NDRS – non-increasing returns to scale (neklesajúce výnosy z rozsahu) 

 

Všetky modely môţeme výpočtovo orientovať buď na vstupy (input oriented) alebo na výstu-

py (output oriented), prípadne pouţiť kombináciu oboch predchádzajúcich moţností 

a skonštruovať tzv. aditívny model (slack-based models) pri ktorého formulácií nie je potreb-

né rozlišovať medzi orientáciou na vstupy a výstupy. 

Pri modeloch orientovaných na vstupy zisťujeme efektívnosť napríklad u dopravných podni-

koch na základe vstupných premenných (celkové aktíva, počet dopravných prostriedkov, po-

čet pracovníkov atď.). Tie podniky, ktorých optimálna hodnota účelovej funkcie je rovná jed-

nej pracujú v rámci pozorovanej skupiny podnikov efektívne a tie dopravné podniky, ktorých 

optimálna hodnota účelovej funkcie je menšia ako jedna pracujú neefektívne. Táto hodnota 

potom poukazuje na potrebu proporcionálneho zníţenia (teda zlepšenia) vstupov tak, aby sa 

daný neefektívne pracujúci podnik stal efektívnym t. j. DEA modelmi vieme určiť nielen mie-

ru efektívnosti dopravných podnikov12, ale predovšetkým získame informáciu o tom, ako by 

mali podniky „zlepšiť“ svoju činnosť aby sa stali efektívnymi. Naopak pri modeloch oriento-

vaných na výstupy zisťujeme efektívnosť napríklad u dopravných podnikoch na základe vý-

stupných veličín (trţby, počet prepravených osôb, počet ubehnutých kilometrov, mnoţstvo 

prepraveného tovaru atď.). Tie podniky, ktorých optimálna hodnota účelovej funkcie je rovná 

jednej pracujú v rámci pozorovanej skupiny podnikov efektívne a tie dopravné podniky, kto-

rých optimálna hodnota účelovej funkcie je väčšia ako jedna pracujú neefektívne. Pri výstup-

ne orientovaných modeloch sa bude povaţovať za „zlepšenie“ činnosti neefektívne pracujú-

cich dopravných podnikov zvýšenie niektorých, poprípade všetkých, výstupných veličín. 

CCR DEA MODELY 

Historicky prvý DEA model bol navrhnutý v roku 1978 Charnesom, Cooperom a Rhodesom. 

Podľa iniciálok autorov je aj označovaný ako CCR DEA model. 

Primárny CCR data envelopment model orientovaný na vstupy 

CCR DEA model maximalizuje mieru efektívnosti hodnotenej organizačnej jednotky Uq , 

ktorá je vyjadrená ako podiel váţených výstupov a váţených vstupov, pri dodrţaní podmie-

nok, ţe miery efektívnosti všetkých ostatných jednotiek sú menšie alebo rovné jednej. Model 

pre podnik Uq je moţné formulovať ako úlohu lineárneho lomeného programovania nasle-

dovne: 

                                                 
12

 na základe miery efektívnosti môţeme dopravné podniky zoradiť 
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kde:  

z - miera efektívnosti jednotky Uq, 

 - infinitezimálna konštanta, pomocou ktorej model zabezpečuje, ţe všetky váhy vstupov 

a výstupov budú kladné a budú potom aspoň určitou minimálnou mierou v modely zahrnuté. 

Táto infinitezimálna konštanta sa zväčša volí ako veľmi malé číslo, rádovo 10
-8

.  

Úlohu (2) prevedieme pomocou Charnes-Cooperovej transformácie na štandardnú úlohu line-

árneho programovania.  
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 (3) 

Hodnotený podnik Uq leţí na CCR efektívnej hranici a označuje sa ako CCR efektívny, ak je 

optimálna hodnota miery efektívnosti, vypočítaná modelom (33), rovná jednej t. j. z

=1. Op-

timálna hodnota miery efektívnosti neefektívnych podnikov bude menšia ako jedna. Model 

(33) sa nazýva primárny CCR model orientovaný na vstupy. 

 

Duálny CCR data envelopment model orientovaný na vstupy 

Z interpretačného hľadiska je výhodnejšie a hlavne praktickejšie pracovať z modelom, ktorý 

je duálne zdruţeným modelom k modelu (3). Tento model sa nazýva duálny CCR model 

orientovaný na vstupy a má nasledujúci tvar: 
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Kde: 

 = (1, 2, 3,....... n),   0 - vektor váh, ktoré sú priradené jednotlivým podnikom, 

q - miera efektívnosti hodnoteného podniku Uq,  

Premenná q  sa môţe tieţ interpretovať ako potrebná miera redukcie vstupov na dosiahnu-

tie efektívnej hranice a jej hodnota bude menšia alebo rovná jednej. 

 

Duálny CCR data envelopment model orientovaný na vstupy v kanonickom tvare 

Model (3) je potrebné upraviť do tzv. kanonického tvaru t. j. všetky ohraničenia budú musieť 

byť v tvare rovníc. Tento tvar dosiahneme pripočítaním, resp. odpočítaním doplnkových pre-

menných s
+
 a s

-
 od príslušných ohraničení. CCR DEA model potom nadobudne nasledujúcu 

podobu: 
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  (5) 

Hodnotený podnik Uq je efektívna ak sú splnené tieto podmienky: 

 Optimálna hodnota 

q je rovná jednej. 

 Optimálne hodnoty všetkých doplnkových premenných si
+

 a si
-

 sú rovné nule. 

Všetky efektívne DMU majú hodnotu θ
*

q rovnú 1 a DMU neefektívne majú hodnotu θ
*
q 

menšiu ako 1. Táto hodnota ukazuje mieru neefektivity danej jednotky a zároveň potrebu 

proporcionálneho zníţenia vstupov tak, aby sa daná DMU Uq stala efektívnou t. j. ako by sa 

malo zlepšiť chovanie hodnotenej jednotky tak, aby sa táto jednotka stala efektívnou. Túto 

mieru proporcionálneho zníţenia vstupov vypočítame podľa vzťahu: 

 xq´ = Xλ
*
  alebo  xq´ = θ

*
q

 
xq - si

- 
(6) 
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Primárny CCR data envelopment model orientovaný na výstupy 
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Duálny CCR data envelopment model orientovaný na výstupy 
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Duálny CCR data envelopment model orientovaný na výstupy v kanonickom tvare 
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  (9) 

Interpretácia výsledkov modelu (9) je podobná ako pri kanonickom CCR modeli orientova-

nom na vstupy (5). Podnik Uq je efektívny, ak je optimálna hodnota  účelovej funkcie g
* 

rovná jednej. Pokiaľ je táto hodnota väčšia ako jedna, potom podnik nepracuje efektívne 

a optimálna hodnota Φq
* 

vyjadruje potrebu proporcionálneho zvýšenia výstupov daného 

podniku. Po ich navýšení bude dopravný podnik pracovať efektívne. Túto mieru proporcio-

nálneho zvýšenia výstupov vypočítame podľa vzťahu: 

 yq´ = Yλ
*
  alebo  yq´ = Φ

*
q

 
yq + si

+ 
(10) 

Pre optimálne riešenie CCR modelov orientovaných na vstupy a výstupy platí, ţe miery ich 

efektívnosti t. j. hodnoty ich účelových funkcií sú prevrátené hodnoty. Pri skupine  modelov 

BCC tento vzťah platiť nemusí. 
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Assurance Region model  

Doteraz §áíýdsme sa zaoberali modelmi, ktoré vyţadovali minimum apriórnych informácií o 

dátach. Presnejšie, jedinou podmienkou bola nezápornosť hodnôt vstupov a výstupov a ich 

celková nenulovosť. V praxi však niekedy nastanú situácie, výsledkom ktorých je obmedzenie 

prípustných a teda aj optimálnych váh. Takáto situácia môţe nastať buď ak dané obmedzenie 

vyplynie priamo z podstaty úlohy, alebo ak sa riešením "beţného" CCR modelu získajú také 

optimálne váhy (u
*
, v

*
), v ktorých je rozdiel alebo podiel niektorých zloţiek neprimerane veľ-

ký. V takom prípade je teda vhodné zahrnúť do ohraničení modelu aj obmedzenia na váhy 

(multiplikátory). 

V našej práci sa budeme venovať ohraničeniam v tvare podielu. Konkrétne obmedzenie na 

pomer váh pre vstupy 1 a 2 môţe vyzerať napríklad takto:  

 2,1

1

2
2,1 h

v

v
d   (11) 

 

Kde: 

2,1d
 - je dolná hranica, torú môţe pomer v₂/v₁ nadobúdať, 

2,1h - je horná hranica, torú môţe pomer v₂/v₁ nadobúdať. 

  
Z tohto pochádza aj názov modelu Assurance region (AR), pretoţe podmienky typu (11) 

ohraničujú mnoţinu (región) váh, ktoré sa môţu nadobúdať. Častým javom je situácia, keď sa 

optimálna hodnota váh nadobúda práve ako dolná alebo horná medza definovaná ohraniče-

niami. Preto je dôleţité voliť ich s náleţitým uváţením, aby optimálne hodnoty váh neboli 

príliš zaťaţené prípadnou chybou našich apriórnych poţiadaviek. 

 
ZÁVER 

Základnú teóriu DEA sme opísali pomocou jednoduchých, graficky zobraziteľných vzorcov. 

V prípade CCR modelu sme podali vyčerpávajúcu analýzu jeho moţných výstupov (z primár-

nej a duálnej stránky). Na základe motivácie ohraničenia prípustných váh sme popísali Assu-

rance Region (AR) model, ktorý predstavuje jednoduchú nadstavbu nad CCR modelom. Pri-

márny AR model sa totiţ od primárneho CCR modelu líši len menšou mnoţinou prípustných 

riešení, čo znamená, ţe hodnoty efektívnosti budú v prípade CCR modelu niţšie.  
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ABSTRAKT  

Efektívne riadenie podniku je zaloţené na vyuţívaní relevantných informácií. Aby informácia 

bola uţitočná, musí byť k  dispozícii v správnom mnoţstve, kvalite, mieste a čase. V podniku 

túto funkciu často zaisťuje informačný systém. ERP systémy sa do podnikov implementujú vo 

forme ERP projektov, ktoré majú svoj ţivotný cyklus. Mnoho ERP projektov je neúspešných, 

preto sa príspevok zaoberá modelmi implementácie ERP systémov, ktoré by mali predchád-

zať neúspešným implementáciám, odstránením známych príčin zlyhania ERP projektov. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ERP systém, priemyselný podnik, model implementácie  

ABSTRACT  

Effective corporate governance is based on the use of relevant information. Information to be 

useful must be available in the right quantity, quality, time and place. In undertaking this 

function often provides information system. ERP systems are implemented by businesses in 

the form of ERP projects, which have their life cycle. Many ERP projects failed, because the 

contribution deals with models of the implementation of ERP systems, which should prevent 

the failure of implementation, elimination of known causes of failure of ERP projects. 

KEY WORDS  

ERP system, industrial company, model of the implementation  

ÚVOD 

Metodológia implementácie ERP systémov do podniku má napomôcť pri predchádzaní vzni-

ku rizík a problémov v procese implementácie ERP systému. Existuje mnoţstvo implemen-

tačných metodík, ktoré sú často vzájomne previazané a modifikované podľa svojho vyuţitia v 

praxi. Fázy jednotlivých implementačných metodík sú si navzájom veľmi podobné.  

1  RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) 

RUP je rozsiahla metodika vývoja softvérových produktov. Vytvorila ju americká spoločnosť 

Rational Software (v súčasnosti patriace pod spoločnosť IBM). RUP vychádza zo všeobecnej-

šej metodiky zvanej Unified Process. RUP moţno pouţiť ako pri vytváraní nového softvéro-

vého projektu, tak pri realizácii novej etapy alebo verzie uţ existujúceho softvérového projek-

tu. V metodike RUP sú detailne prepracované návody, ako postupovať, aby boli splnené ciele 

a očakávania obstarávateľov zákazky a zároveň, aby bola splnená preddefinovaná kvalita pro-

duktu, jeho rozsah, termín dodania a rozpočet. RUP zavádza štyri základné fázy ţivotného 

cyklu software: začatie (inception), projektovanie (elaboration), realizácia (construction) a 

nasadenie (transition). 

 Fáza začatia je zameraná na definovanie účelu a rozsahu projektu a jeho celopodni-

kový kontext. Cieľom je dosiahnutie daného míľnika ţivotného cyklu. Pri dosiahnutí 

tohto míľnika by sa malo rozhodnúť, či sa bude v projekte pokračovať alebo bude 

zmenený obsah prípadne či bude projekt zrušený. 
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 Fáza projektovania je zameraná na analyzovanie potrieb projektu a odberateľa a de-

finovanie základnej architektúry. Cieľom tejto fázy je overenie architektúry systému.  

 Fáza realizácie je zameraná na vývoj dizajnu aplikácie a tvorbu zdrojových kódov. 

V tejto fáze sú uţ identifikované a zmiernené hlavné riziká vývoja systému, je vy-

braná architektúra a je špecifikovaná väčšina poţiadaviek na systém. Cieľom fázy 

realizácie je vytvorenie produktu na základe dohodnutých poţiadaviek, ktorý bude 

prevádzkyschopný. Neznamená to, ţe produkt musí byť kompletne hotový.  

 Fáza nasadenia je spojená s odovzdaním projektu - buď odberateľovi alebo do ďal-

šieho vývojového cyklu. Vykonávajú sa opravy chýb a iné záleţitosti (napr. súbory s 

nápoveďou, poţiadavky na vylepšenie, konfiguráciu a doladenie, inštalačné skripty 

a pod.) V prípade, ţe nový systém nahrádza systém staršie, prevádzajú sa aj dáta zo 

starého systému.  

Kaţdá z týchto fáz je organizovaná do niekoľkých iterácií. Pred začiatkom kaţdej iterácie 

musia byť splnené kritériá predchádzajúcej iterácie. Súčasťou kaţdej fázy je pevne definova-

ný míľnik, ktorý je nutné splniť, aby mohol projekt postúpiť do nasledujúcej fázy. RUP opisu-

je proces v dvoch rovinách.  

 
Obr. 1   Fáza, iterácia a pracovné procesy metodiky RUP 

Na obrázku 1 zobrazuje horizontálna os postup projektu v čase a na vertikálnej osi sú popísa-

né jednotlivé pracovné procesy. U pracovných procesov je zobrazený vývoj úsilia, ktoré je 

potrebné vynaloţiť pre jednotlivé činnosti počas ţivotného cyklu projektu.  

2 ON TARGET  

Implementačná metodológia OnTarget je sprievodcom procesu nasadenia informačného sys-

tému u zákazníka. Je zaloţená na postupoch Unified Process, ale nevyuţíva ich plnú šírku, je 

skôr ich podmnoţinou. Súčasťou metódy OnTarget je aj podporný nástroj OnTarget Modeler. 

S jeho pomocou moţno analyzovať a dokumentovať štruktúru implementované spoločnosti 

ako pred implementáciou, tak aj po nasadení nového IS. Cieľom pouţívania metodiky OnTar-

get je poskytnutie bezproblémovej implementácie produktu. Jednotlivé fázy metodológie On-

Target sú ukončené míľniky, teda konkrétne dokumenty schválené zákazníkom. Ak nie sú 

dokumenty v konkrétnej fáze schválené, nemoţno postúpiť do nasledujúcej fázy. 
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Obr. 2   Priebeh procesu podľa implementačnej metodológie OnTarget 

 

Jednotlivé fázy implementačnej metodológie OnTarget (obrázok 2) sú nasledovné: 

 Diagnostika je prípravná fáza, ktorá prebieha pred uzavretím záväznej zmluvy so 

zákazníkom. V tejto fáze je formulovaná predstava zákazníka o budúcom IS. Na zá-

klade jeho poţiadaviek je zostavená ponuka IS, v ktorej sú vytýčená kritériá úspechu, 

riziká projektu a spôsob ich riadenia. Jedným z predpokladov úspešnej analýzy je 

identifikácia tzv killer applications.  

 Analýza sa zameriava na zber, porozumenie a zdokumentovanie poţiadaviek zákaz-

níka, zdokumentovanie súčasných a očakávaných postupov a plánovanie projektu. 

Určuje sa  harmonogram projektu, vykoná sa analýza podnikových procesov a analý-

za funkčných poţiadaviek.  

 Návrh finalizuje koncepciu zákazníckeho riešenia. Cieľom tejto fázy je finálna po-

doba projektu s maximálnym prínosom pre zákazníka a minimalizáciou vývojových 

rizík, dohoda o spôsobe implementácie riešenia, dohoda o pláne, harmonogram a 

rozpočet pre úspešnú realizáciu tohto projektu. 

 Vývoj a testovanie je fáza, v ktorej prebieha programovanie špecifických úprav a tes-

tovanie všetkých súčastí riešenia poţadovaných pre tento projekt. Fáza je ukončená 

záverečným testom systému, ktorý musí byť akceptovaný. 

 Príprava prevádzky je zameraná na odovzdanie informačného systému zákazníkovi. 

Ďalej prebieha finálne nastavenie systému a ostrá migrácia údajov. Pred ukončením 

fázy prípravy prevádzky sa musí ukončiť školenie uţívateľov, aby boli schopní sa-

mostatne pouţívať novo implementovaný IS.  

 Fáza následnej podpory poskytuje pomoc pouţívateľom zákazníka a rieši ich prí-

padné nové poţiadavky (formou objednávok alebo nových projektov). Vykonáva sa 

pravidelné kontrolné stretnutia a monitorovanie systému. Zisťuje sa, či boli naplnené 

ciele projektu.  
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3 ESSENTIAL SEVEN 

Metodológia Essential Seven kladie dôraz na plynulý a bezproblémový priebeh implementá-

cie a tieţ na prínosy výsledného IS. Aby sa dosiahli poţadované výsledky, je proces imple-

mentácie rozpracovaný do 7 základných krokov: 

 Diagnostika prebieha pred uzavretím zmluvy. V rámci fázy diagnostiky je vytvorený 

ekonomický plán realizácie projektu tzv Business Case, pomocou ktorého moţno ur-

čiť, či je projekt úspešne realizovateľný na základe zadaných poţiadaviek a či je rea-

listický aj rozpočet. Sú definované hlavné ciele a prínosy implementácie nového sys-

tému, ďalej moţné riziká a spôsob ich riadenia.  

 Kick off meeting je úvodná schôdzka organizovaná po uzavretí zmluvy. Zaručuje, ţe 

projekt prebieha v kontrolovanej a organizovanej podobe. Výstupom fázy je Zakla-

dacia listina projektu (PID). Aby sa mohli uskutočniť ďalšie kroky, musí byť táto lis-

tina schválená. V listine je definovaný účel a ciele projektu, organizácia a kontrola 

projektu, členovia projektového tímu, poţiadavky na zdroje klienta, funkčný rozsah, 

riziká, moţné problémy a kľúčové míľniky projektu. 

 Analýza predstavuje fázu, v ktorej dochádza ku konkretizácii vízie z Kick off mee-

tingu. Prebiehajú tzv workshopy, ktorých cieľom je zistiť poţiadavky zákazníka na 

migráciu dát zo starých systémov, integráciu s externými systémami a IT infraštrukt-

úru a jej optimalizácia.  

 Návrh nového IS predstavuje konkrétnu podobu poţiadaviek ktoré boli zistené v 

predchádzajúcom kroku. Dochádza k návrhu programových úprav systému, návrhu 

nastavenie systému, plánovanie migrácie údajov a inštalácie programového vybave-

nia, plánovanie integrácie s okolitými systémami a sú definované kritériá akceptácie.  

 Vývoj je zameraný na programovanie všetkých modifikácií systému, dochádza k tes-

tovaniu a zdokumentovaniu navrhnutých programových úprav systému, naprogra-

movaniu prevodov (migrácie) údajov a procedúr pre prechod na nový systém.  

 Implementácia je zameraná na inštaláciu potrebného softwaru na servery a pracovné 

stanice. Uţívateľské práva sú nastavené tak, aby mal kaţdý prístup k tomu, čo potre-

buje k svojej práci a nemohol meniť alebo čítať oblasti, ktoré nesúvisia s náplňou je-

ho práce.  

 Go-live je poslednou fázou metodiky Essential Seven. Cieľom tejto fázy je zabezpe-

čenie ľahkého prechodu na nový IS, minimalizácia zásahov do obchodných aktivít 

zákazníka.  

4 SURE STEP  

Sure Step je oficiálny softvér od spoločnosti Microsoft pre návrh projektov Dynamics. Rov-

nako tak ako ostatné softvérové procesy, aj Sure Step hovorí kto (who) bude robiť čo (what), 

v akom poradí (which order) a kto je za čo zodpovedný (responsible). Na tento proces môţe 

byť prihliadané ako na súčet mnohoročných znalostí a skúseností v oblasti vývoja software. 

Metodológiu Sure Step definujú jednotlivé fázy procesu, míľniky, artefakty (dokumenty, kó-

dy, skúšobný plán a pod), tzv cross-phase procesy (procesy "naprieč fáz") a navyše riadenie 

procesov.  

Implementácia pomocou metodológie Sure Step je rozdelená celkovo do 8 fáz, ktoré pokrý-

vajú celý ţivotný cyklus. Jednotlivé fázy implementačnej metodológie Sure Step sú nasledov-

né:  
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 Diagnostika zahŕňa analýzu procesov zákazníka na vysokej úrovni. Je zameraná na 

nastavenie počiatočných hodnôt projektu, teda na pláne projektu, dohode o postupe a 

definovanie rozsahu projektu. 

 Analýza identifikuje a zdokumentuje väčšinu podnikových procesov. V prípade nut-

nosti je moţná spolupráca s externými špecialistami. Cieľom tejto fázy je pochopenie 

zákazníkovho businessu a jeho poţiadaviek. Modelovanie a dokumentácia sa vyko-

náva pomocou nového nástroja tzv. Microsoft Sure Step Business Modeler. 

 Návrh má za cieľ nájsť spôsob, ako môţu byť zákazníkove poţiadavky na nový IS 

implementované v rámci riešenia Dynamics. Môţe existovať viac moţností, z kto-

rých je treba vybrať tú najlepšiu. Hoci v metodológii Sure Step prototypy zahrnuté 

nie sú, v tejto fáze je vhodné je zaviesť a vyuţiť pre testovanie implementovaného 

systému.  

 Vývoj predtavuje programovanie systému, vytvorenie nových funkcií, úpravu uţ 

existujúcich funkcií a dochádza k prevodu údajov do nového systému. Všetky funk-

cie, aj prevod údajov, musia byť testované. Navyše sa vykonáva testovanie bezpeč-

nosti systému. Fáza je ukončená otestovaním všetkých funkcií a migráciou dát. 

 Nasadenie systému u zákazníka predstavuje okrem inštalácie, konfigurácie a nasta-

venia funkcií, ďalšie testovanie na systémovej úrovni. Spúšťa sa uţívateľské ak-

ceptačné testy, procesné, bezpečnostné a záťaţové testy, ktoré sú definované v testo-

vacom pláne. Fáza je ukončená rozbehnutím systému a úspešným ukončením všet-

kých testov.  

 Prevádzka, 

 Optimalizácia, 

 Aktualizácia. 

 

 

Obr. 3   Cross-Phase process 

Kým fázy sú oddelené míľnikmi, cross-phase procesy (obrázek 3) prebiehajú v niekoľkých 

fázach. Všeobecne moţno povedať, ţe väčšina cross-phase procesov prebieha od začiatku 

projektu aţ do jeho ukončenia.  

5 ITIL  

ITIL (IT Infrastructure Library) je medzinárodne uznávaný štandard pre riadenie IT sluţieb, 

ktorý začal vznikať vo Veľkej Británii v 80. rokoch minulého storočia. Vzhľadom na to, ţe 
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mechanizmy pre zlepšenie činností sú obsiahnuté priamo v jednotlivých procesoch, je imple-

mentácia procesov podľa ITIL v podniku zárukou priebeţného zvyšovania kvality a produkti-

vity. V súčasnosti je beţné, ţe v podnikoch s niekoľkými stovkami pracovníkmi alebo s mili-

ardovým obratom majú IT na starosti 1-2 pracovníci.  

Svojím rozsahom sa ITIL zaoberá nasledujúcimi oblasťami: 

 The Business Perspective: základy a návrh architektúry ICT (ICT - informačné a 

komunikačné technológie) infraštruktúry potrebnej na podpore a plynulosti podniko-

vých procesov.  

 Planning to Implement Service Management: pohľad a odporúčania na koncept 

implementácie (na základe zvolenej vízie a stratégie) počnúc štúdií uskutočniteľnosti 

a končiac revízií implementovaných procesov ITIL s dôrazom na kľúčové faktory 

projektového riadenia.  

 ICT Infrastructure Management: návrh a plánovanie infraštruktúry ICT, vývoj 

riešení a informačných systémov, riadenia premávky, technická pomoc.  

 

 

Obr. 4   Rámcový model ITIL 

 Security Management: procesov plánovania a riadenia bezpečnosti ICT vrátane re-

akcií na bezpečnostné incidenty.  

 Aplication Management: ţivotný cyklus vývoja softvéru, testovania, problematika 

zmien v podnikových procesoch a následnej implementácie zmien.  

 Service Delivery: jedná sa o nasledujúce taktické procesy riadenia podniku Service 

Level Management, Financial Management, Capacity Management, IT Service Con-

tinuity Management a Availability Management. 

 Service Support: kaţdodennej operatívnej činnosti pracovníkov IT s cieľom zabez-

pečiť podporu sluţieb IT koncovému uţívateľovi.  

6 COBIT 

(COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology - metodológia riadenia 

a hodnotenie IS / IT). Vznik sa datuje do r. 1996 a pri jeho zrode stála spoločnosť Information 

Systems Audit and Control Foundation. COBIT vychádza z koncepcie IT Governance (riade-

nie IT), ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru a procesy informatiky. 

Prínosom metodiky COBIT je, ţe mapuje štruktúru IT procesov v podniku a umoţňuje tak 

manaţérom uchopiť riadenia informatiky, inými slovami definuje referenčné procesný model 
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riadenia informatiky. COBIT ďalej pre kaţdý proces definuje relevantné metriky a indikátory, 

ktoré manaţérom umoţnia informatiku kontrolovať. Rozdelenie je nasledovné: 

 Plánovanie a Organizácia (Plan and organise - PO) - Procesy tejto  domény pokrý-

vajú, povedzme, strategickú prípravu a taktické riadenie. Zahŕňajú činnosti ako: Vy-

tvorenie informačnej stratégie, Definíciu architektúry informačného systému, defino-

vanie organizačnej štruktúry v rámci IT, riadenia ľudí, investícií, rizík, projektov a 

kvality a ďalšie.  

 Akvizícia a Implementácia (Acquire and Implement - AI) - Táto doména zahŕňa ná-

kup alebo vývoj určitého IT riešenia, vrátane činností ako: Vytipovanie oblastí, ktoré 

majú byť podporené IT, nákup alebo vývoj softvér, nákup infraštruktúry, ľudí a ďal-

ších zdrojov, riadenia zmien a ďalšie.  

 Dodanie a Podpora (Delivery and Support - DS) - Doména zahŕňa v podstate prevá-

dzku jednotlivých IT sluţieb. Napríklad definícia a zabezpečenie úrovne sluţieb po-

mocou SLA (SLA - Service Level Agreement, Servisná zmluvy), vrátane monitorin-

gu dodrţiavania dohodnutých parametrov.  

 Meranie a Hodnotenie (Monitor and Evaluate - ME) - Posledná doména poskytuje 

spätnú väzbu managementu. Snaţí sa definovať metriky a systém pravidelného 

zmysluplného reportovanie, opisuje tieţ interný audit, zaistenie zhody s legislatívou, 

meranie výkonu, riadenie rizík a podobne 

Nutné povedať, ţe metodika COBIT je síce komplexný, ale na druhú stranu  relatívne všeo-

becná. Inými slovami aj napriek tomu, ţe definuje referenčná procesný model  riadenia in-

formatiky, stále ponecháva relatívne veľký priestor pre kreativitu  manaţérov, ktorých úlohou 

je implementovať metodiku v konkrétnych  podmienkach. Metodika definuje, čo by malo byť 

cieľom, ale nehovorí, ako to dosiahnuť. Metodiku je moţné kombinovať s detailnejšími im-

plementačnými normami a štandardmi.  

7 IMPLEMENTAČNÁ METODOLÓGIA VERSINO  

Implementačná metodológia Versino zahŕňa optimalizované postupy a  nástroje pre analýzu 

implementácie, návrh systému, importy dát, inicializáciu a  nastavenia systému a školení uţí-

vateľov SAP Business One. Táto optimalizovaná  metodológia umoţňuje plné vyuţitie systé-

mu SAP Business One do troch mesiacov od  začatia implementačných prác. Neoddeliteľnou 

súčasťou Implementačná metodológia  Versino je Versino Implementačná Sprievodca pre 

SAP Business One (SAP  BUSINESS ONE.  Podľa uvedenej definície sú informácie prevzaté 

zo všeobecnej prezentácie podniku,  ktorý implementačnej metodológie Versino vyuţíva. V 

skutočnosti veľmi  výstiţne popisuje procesy implementácie, ktorými sa metodológia zaoberá. 

Sú  uvedené činnosti typu analýza, návrh systému, importy dát (migrácia dát),  nastavenie 

informačného systému a tieţ školenia uţívateľov. V prezentácii je uvedený  aj významný rys 

pouţitie metodológie a to v zmysle časového ohraničenia implementácie.  

8 IMPLEMENTAČNÁ METODOLÓGIA SIGNATURE  

Za účelom úspešnej a rýchlej implementácie bola spoločnosťou Scala vyvinutá jednotná im-

plementačnej metodológie Signature. Jedná sa o celosvetovo pouţívaný a dobre štruktúrovaný 

a disciplinovaný prístup k vedeniu projektu. Metodológia Signature bola vyvinutá ako nástroj 

slúţiaci dodávateľovi a zákazníkovi viesť dôsledne proces implementácie pomenovaním 

a zavedením merateľných čiastkových krokov v pláne projektu a štandardných dokumentač-

ných procedúr. Táto uvedená metodológia je opäť všeobecného typu. Je vyvinutá výrobcom 

produktu a je určená na vyuţitie partnerom, ktorí vykonávajú implementáciu informačného 

systému u konečných uţívateľov.  
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9 ASAP METODIKA ZRÝCHLENEJ IMPLEMENTÁCIE PRODUKTOV FIRMY 

SAP 

Projekty implementácie vedené metodikou ASAP majú stanovenú pevnú štruktúru. Imple-

mentačný partner musí postupovať podľa itinerára implementácie a musí dodrţiavať presne 

definované výstupy. Kaţdý projekt musí byť podrobený kontrole kvality implementácie fir-

mou SAP (Review projektu). Celý projekt implementácie je veľmi rozsiahli a preto sa pre 

väčšiu prehľadnosť rozdeľuje do piatich fáz: 

 Prvá fáza - príprava projektu a správne naštartovanie je dôleţité pre kaţdý väčší 

projekt. Implementáciu ERP systému do veľkej firmy bezpochyby medzi veľké pro-

jekty môţeme počítať. Základným predpokladom úspešného ukončenia projektu je 

jeho podpora vrcholovým manaţmentom zákazníka. Preto príprave manaţmentu mu-

sí byť venovaná zo strany implementačnej firmy náleţitá pozornosť. Podstatným 

krokom je tieţ vytvoriť projektový tým, ktorý sa skladá z pracovníkov dodávateľa a 

odberateľa. 

 Druhá fáza - cieľový koncept projektu (analýza a návrh riešenia) je zameraný na 

vytvorenie Cieľového konceptu projektu, čo je detailná dokumentácia výsledkov 

pracovných jednaní projektových tímov o technických vlastnostiach projektu.  

 Tretia fáza - realizácia  projektu, ktorej cieľom je customizácia (nastavenie) sys-

tému, vypracovanie rozhrania na vybrané typové časti IS  a príprava konverzných 

programov pre migráciu dát.  

 Štvrtá fáza -príprava produktívnej prevádzky, ktorej účelom je ukončenie celej 

prípravy, vrátene validácie na produktívnom systéme, školenie pouţívateľov a pri-

praviť systém k uvedeniu do produktívnej prevádzky. Táto fáza záverečnej prípravy 

slúţi tieţ k vyriešeniu otvorených otázok, ktoré vznikli pri predchádzajúcich fázach.  

 Piata fáza – začatie produktívnej prevádzky a podpora systému, ktorej účelom je 

podpora pouţívateľov, nielen počas prvých kritických dní produktívnej prevádzky, 

ale aj nastolenie reţimu a podmienok pre poskytovanie dlhodobej podpory. Počas 

tejto fázy, pokiaľ dôjde k vytvoreniu a fixácii všetkých školených vedomostí, vzniká 

zo strany pouţívateľov systému SAP veľa otázok na prevádzku systému, vyţadujú-

cich zvýšenú podporu konzultantov.  

Po vyriešení počiatočných nedostatkov systému pri ostrej prevádzke nastáva stabilizácia sys-

tému. Táto fáza je najdlhšia, systém totiţ musí spĺňať poţiadavky zákazníka minimálne desať 

rokov, samozrejme pri dodrţaní jeho pravidelného upgrade. 

ZÁVER 

Úspešné zvládnutie procesu implementácie predpokladá zostavenie profesionálneho tímu ľu-

dí, ktorý zákaznícku organizáciu týmto procesom vykoná, a bude riešiť vzniknuté problémy k 

maximálnej spokojnosti oboch strán. 
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ABSTRAKT  

Príspevok je zameraný na prístupy k analýze a prognóze finančnej situácie podniku, ktorá je 

odrazom majetkovej, výnosovej a peňaţnej  situácie v priemyselnom podniku. Do finančnej 

situácie podniku sa premieta efektívnosť činnosti podniku, ktorá je určovaná predovšetkým 

efektívnosťou výroby. Existencia podniku je determinovaná súčasnou a budúcou finančnou 

situáciou podniku. Z toho dôvodu, je v podnikoch snaha o prognózu finančného zdravia 

a identifikovanie moţných finančných problémov, ktoré môţu vzniknúť. Prognózu finančnej 

situácie je moţné realizovať rôznymi postupmi a metódami. Príspevok sa zameriava na pre-

zentovanie finančných modelov prognózy finančnej situácie podniku, zo zameraním na hod-

notenie bonity podniku alebo na určenie jeho bankrotu. Pri jednotlivých modeloch sa aplikujú 

metódy bodového hodnotenia, metódy diskriminačnej analýzy alebo neurónové siete. Dôraz 

je kladený na aplikáciu finančných modelov v podmienkach Slovenskej republiky, s určením 

podstatných podmienok ich pouţitia pre správnu interpretáciu dosiahnutých výsledkov pro-

gnózy finančného zdravia podnikov.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

finančný model, finančné problémy, finančné zdravie podniku, priemyselný podnik  

ABSTRACT  

This paper is focused on approaches to the analysis and forecast financial situation, which 

is a reflection of wealth, income and financial situation in the industrial business-to. Into the 

company's financial situation is reflected in the efficiency of the business which is mainly 

determined by efficiency of production. The existence of the enterprise is determined by cur-

rent and future financial situation. Therefore, the enterprises in an effort to forecast the finan-

cial health and identify potential financial problems that may arise. Forecast financial position 

is possible to implement various procedures and methods. Paper focuses on presenting finan-

cial models, forecasts of financial situation, with focus on the h-action or creditworthiness of 

the company to determine its bankruptcy. For individual models, the methods applied scoring 

methods discriminant analysis or neural networks. Emphasis is placed on financial modeling 

application in the Slovak Republic, indicating the essential conditions of their use for the cor-

rect interpretation of the results obtained forecast the financial health of businesses. 

KEY WORDS  

financial model, financial problems, the financial health of the company, industrial company 

ÚVOD 

Konkurenčné prostredie dovoľuje len zdravým podnikom, ktoré dokonalé poznajú nielen vý-

robnú a obchodnú stránku svojej podnikateľskej činnosti, ale aj stránku finančnú, aby zotrvali 

na trhu. Práve finančná stránka podniku zohráva významnú pozíciu, nakoľko sa do finančnej 

situácie podniku premieta ekonomika podniku.  

Pri prognózovaní finančnej situácie podniku je potrebné sa pridrţiavať vedeckých základov 

a vytvoriť model, ktorý by zahŕňal kľúčové ukazovatele determinujúce kvantitatívny výsledok 
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činnosti podniku. Snahou je, aby sa do hodnoty týchto finančných ukazovateľov premietlo 

pôsobenie väčšiny faktorov interného a externého prostredia podniku.  

Od tridsiatych rokov 20. storočia, kedy sa začala venovať zvýšená pozornosť prognózovaniu 

finančnej situácie podniku, bolo vytvorených niekoľko metodík analýzy a prognózy finančné-

ho zdravia podnikov. Pouţiteľnosť jednotlivých modelov je ovplyvnená výskumnou vzorkou 

podnikov, ktoré boli do prípravy modelu zahrnuté.  

1 FINANČNÁ SITUÁCIA PODNIKU 

Finančná situácia podniku je súhrnným vyjadrením výsledkov, ktoré podnik dosiahol 

v jednotlivých oblastiach svojej činnosti. Aktuálna finančná situácia je výsledkom všetkých 

minulých a súčasných rozhodnutí (obrázok 1), ktoré ovplyvňujú súčasnosť a budúcnosť. Pri 

tvorbe a implementácii stratégie je potrebné rešpektovať nielen vzájomnú previazanosť medzi 

jednotlivými činnosťami, ale aj vzťahy v čase a väzby podniku na jeho okolie, ako aj vnútro-

podnikové vzťahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Finančná situácia podniku v kontexte vývoja podniku 

 

Konečným cieľom všetkých snaţení v podniku je rast jeho hodnoty. Predpokladom zvýšenia 

trhovej hodnoty podniku je diskontinuita vo výkonnosti podniku a jej radikálne zvýšenie. 

Rozhodujúca je dlhodobá finančná výkonnosť podniku, preto je potrebné identifikovať hybné 

sily jej radikálneho zvýšenia.  

Finančná situácia podniku ako súhrnné hodnotenie úrovne hospodárenia a finančného riadenia 

podniku je ovplyvňovaná externými a internými faktormi.  

 Externé faktory predstavujú objektívne faktory vplyvu na finančnú situáciu podniku, 

patria tu predovšetkým makroekonomické zásahy.  

 Interné faktory je moţné výrazne subjektívne ovplyvňovať. Sú tvorené zauţívanými 

postupmi v oblasti účtovníctva, manaţmentu a podnikových financií. Ani jednu zo 

zloţiek podieľajúcich sa na celkovej finančnej situácii podniku nie je moţné podce-

ňovať.  

Dlhodobá  
finančná  

výkonnosť 

Krátkodobá  

finančná výkonnosť 

Schopnosť rastu 

Procesy  

Zákazníci 

1. obdobie 3. obdobie 2. obdobie 
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2 CHARAKTERISTIKA MODELOV PROGÓZOVANIA FINANĆNEJ SITUÁCIE 

PODNIKU 

Prognózovanie vývoja finančnej situácie podniku je zaloţené na hodnotení a interpretácii vý-

sledkov doterajšieho a súčasného vývoja. V nich sú obsiahnuté symptómy ďalšieho vývoja. 

Predikčné modely umoţňujú predvídať finančný vývoj podniku, jeho budúcu solventnosť 

alebo nesolventnosť.  

Predikčné modely je moţné rozdeliť na: 

 Nefinančné predikčné modely, pri zostavovaní ktorých sa v značné miere vychádza 

z nefinančných informácií, ako sú napríklad informácie o vedení podniku, spôsoboch 

kontroly a podobne. Niektorí analytici upozorňujú na fakt, ţe aj nefinančné informá-

cie do istej miery ovplyvňujú finančnú situáciu podniku. Problémy podniku, ktoré sú 

spôsobené napríklad chybami v riadení podniku sa prejavia skôr, ako sa odrazia ako 

dôsledok vo finančnej situácii podniku.  

 Nefinančné predikčné modely sú najčastejšie zaloţené na metódach viackriteriálneho 

hodnotenia, ktoré predstavujú kombináciu rôznych prístupov, expertného hodnote-

nia, matematicko-štatistických metód, grafických metód a podobne. Cieľom uvede-

ného postupu je čo najvýstiţnejšie vystihnúť finančnú situáciu podniku a na jej zá-

klade prognózovať budúcnosť podniku. Pri týchto metódach sa pouţívajú ukazovate-

le z rôznych oblastí činností podniku a okolia podniku, ktorým sa priradia váhy alebo 

body. Na základe normovania váh, alebo súčtu bodov dochádza k vytvoreniu umelé-

ho ukazovateľa, ktorý komplexe odráţa finančnú situáciu podniku. 

 Finančné predikčné modely pri zostavovaní týchto modelov sa vychádza výhradne z 

finančných informácií o podniku. Ich zastúpenie je väčšie, ako zastúpenie nefinanč-

ných predikčných modelov. 

V praxi je veľmi obľúbené pouţívanie modelov, ktoré komplexne vyjadrujú finančné prostre-

die analyzovaného podniku. Predikčné modely vychádzajú z kvantitatívneho vyjadrenia stavu 

jednotlivých oblastí stabilita, rentabilita, likvidita, aktivita, postavenie na kapitálovom trhu, 

pričom kaţdej oblasti prideľujú určitú váhu, vyjadrenú príslušným koeficientom, ktorý určí, z 

akej časti sa daná oblasť ekonomického prostredia podniku podieľa na celkovej finančnej 

situácii podniku. Vo väčšine podnikov je najväčšia váha kladená na oblasť rentability, ktorá 

najviac, alebo prinajmenšom vo veľkej miere, ovplyvňuje finančné zdravie hodnoteného pod-

niku. Koeficienty v jednotlivých modeloch boli vytvorené na základe dlhodobého a dôklad-

ného rozboru rozličných podnikov domáceho i svetového meradla.  

Z hľadiska zamerania predikčných finančných modelov existujú: 

 Bankrotné modely, ktoré odpovedajú na otázku, do akej doby podnik zbankrotuje. 

Vychádza sa z poznatku, ţe podnik uţ niekoľko rokov pred bankrotom vykazuje 

symptómy, ktoré sú pre bankrot typické. K najčastejším symptómom patria problémy 

s beţnou likviditou, výškou čistého pracovného kapitálu a problémy s rentabilitou 

celkového vloţeného kapitálu.  

 Bonitné modely, ktoré odpovedajú na otázku, nakoľko je podnik finančne zdravý 

alebo má finančné ťaţkosti. Posudzujú mieru kvality podniku podľa jeho výkonnosti 

a efektívnosti. Určujú bonitu podniku z hľadiska medzipodnikového porovnávania. 

Rozdiel medzi bankrotnými a bonitnými modelmi je v charaktere vstupných informácií. Pri 

bankrotných modeloch sa vychádza z reálnych - empirických údajov. Algoritmus bonitných 

modelov je postavený na teoretických poznatkoch a z časti na pragmatických poznatkoch zís-
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kaných zovšeobecnením čiastkových údajov. Oba typy modelov priraďujú podniku určitý 

koeficient, resp. bodové hodnotenie. 

Modely prognózy finančnej situácie podnikov zvyčajne preberajú uţ existujúci aparát 

z matematiky a štatistiky. Vo finančných modeloch prognózy finančného zdravia podnikov sa 

vyuţívajú nasledujúce metódy: 

 Metódy bodového hodnotenia sú zaloţené na určení hodnôt zvolených finančných 

ukazovateľov, ktoré sa transformujú na body pomocou bodových stupníc. Bodové 

stupnice sú spravidla určené expertnými metódami. Jednoduchý, resp. váţený súčet 

bodov je potom veličinou, na základe ktorej sa predikuje finančný vývoj podniku. 

V závislosti od konštrukcie bodovej stupnice sa v niektorých metodikách povaţuje za 

pozitívny, čo najväčší počet dosiahnutých bodov, v iných naopak, čo najmenší.  

 Matematicko - štatistické metódy majú veľmi široké pouţitie v predvídaní finančné-

ho vývoja podnikov. Ich prednosťou je, ţe závery získané ich pomocou, nie sú 

ovplyvnené subjektívnymi názormi a skúsenosťami expertov, ale sú exaktné.  

 Neurónové siete predstavujú súhrnný pojem pre skupinu postupov z oblasti umelej 

inteligencie, z ktorých niektoré sa dajú dobre pouţiť ako klasifikačné systémy. Neu-

rónové siete sú alternatívou k pouţitiu diskriminačnej analýzy. Ich pouţitie si nevy-

ţaduje existenciu ţiadnych predpokladov ani hlboké matematicko-štatistické vedo-

mosti. Ich najvýznamnejšou prednosťou je schopnosť odhaliť nelineárne súvislosti 

v údajoch a schopnosť učiť sa. Nevýhodou je výrazne vyššia náročnosť na výpočty.   

3 KLASIFIKÁCIA MODELOV PROGNÓZOVANIA FINANČNEJ SITUÁCIE 

PODNIKU 

V súčasnosti sa pouţíva veľký počet modelov pre prognózovanie finančnej situácie podniku. 

Metodika ich aplikácie a prezentácie výstupov je popísaná v mnoţstve odborných publikácií 

zameraných na oblasť finančného riadenia a finančnej analýzy podnikov. V tabuľke 1 sú 

komplexným spôsobom klasifikované najčastejšie pouţívané modely prognózy finančnej si-

tuácie podnikov. Rozdelené sú z troch hľadísk: 

 z hľadiska pouţitých ukazovateľov finančnej situácie podniku, 

 z hľadiska zamerania modelu na prognózu bonity alebo bankrotu podniku, 

 z hľadiska pouţitej metódy analýzy a prognózy. 
 

 Bonitné modely Bankrotné modely 

Nefinančné modely 

 Argentiniho model 

Wilcox 

Peters a Waterman 

Goldsmith a Clutterbuck 

Pollakovo hodnotenie ţivo-

taschopnosti podniku 

 

Finančné modely 

Metódy bodového hodnotenia  Tamariho rizikový index 

Kralickov Quicktest  

Weinrichová faktorová analýza 

Index celkovej výkonnosti 

 

Matematicko -

štatistické me-

tódy 

Jednorozmerná 

diskriminačná 

analýza 

Beaverov model  

Zmijewského model 

Deakinov model 

Ohlasonov model 

Maraisov model 
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Ohlsonov model 
Dvojrozmerná 

diskriminačná 

analýza 

  

Viacrozmerná 

diskriminačná 

analýza 

Modely bilančnej analýzy 

podľa Rudolfa Doucha I, II, 

III, IV 

 

Altmanovo Z1968-score, 

Altmanovo Z1983-score, 

Altmanovo Z1995-score, 

Beermanova diskriminačná 

funkcia 

Fulmerov model 

Gurčíkov G-index 

Chrastinovej Ch-index 

IN01 

IN95 

IN99 

Index bonity 

Index dôveryhodnosti: 

Modifikovaný Altmanov mo-

del 

Springate model  

Tafflerov model 

Neurónové siete   

Tab. 1  Klasifikácia modelov prognózy finančnej situácie podniku 

Jednotlivé modely prognózovania finančnej situácia podniku sa väčšinou nezaoberajú pred-

poveďou vitality a finančného zdravia podniku, ale naopak moţnosťou úpadku podniku. Ten-

to údaj je kľúčovým pre banky a investorov. To je aj dôvod prečo sa ekonómovia ako naprí-

klad Beaver, Wilcox, Altman, Neumaierovi a iní, vo svojich prácach sústreďujú na otázky 

spojené so zánikom podniku a prečo sa iným teoretikom ak sú napríklad Peters, Waterman, 

Goldsmith, Clutterburck a iní nepodarilo spoľahlivo definovať dlhodobú ţivotaschopnosť 

podniku.  

Kaţdý predikčný model vznikol v určitých konkrétnych makro a mikro ekonomických pod-

mienkach, v ktorých je jeho aplikácia zdanlivo bezproblémová, alebo spojená len 

s minimálnymi skresleniami. Modely sú konštruované na základe empirických údajov vychá-

dzajúcich z danej ekonomiky a úspešnosť ich aplikácie závisí od vstupných údajov. Úspešné 

pouţitie je moţné zvyčajne len pre ekonomiku, z ktorej boli čerpané empirické údaje pri kon-

štrukcii modelu. Taktieţ nie je moţné jednotlivé modely povaţovať za nemenné a pevne da-

né, pretoţe so zmenou ekonomických podmienok v krajine môţe byť predikčná schopnosť 

modelu negatívne ovplyvnená.  

Hlavným nedostatkom predikčných modelov je, ţe sú zaloţené na historických podkladoch 

podnikového účtovníctva a hodnotia len vplyv vnútorného prostredia podniku na jeho 

finančnú situáciu. Ohodnotenie ţivotaschopnosti podniku je závislé predovšetkým na exogén-

nych faktoroch, ktoré nie sú v účtovných výkazoch priamo zahrnuté. Tento nedostatok sa sna-

ţili odstrániť niektorí autori ako napríklad Peters a Waterman, Goldsmith a Clutterburk alebo 

Pollak. Vo svojich modeloch sa zamerali popri interných charakteristikách úspešných podni-

kov aj na charakteristiky vonkajšieho prostredia. Tieto modely prevaţne predstavujú viackri-

teriálne hodnotenie finančnej situácie podniku s vyuţitím bodového hodnotenia. 

Ďalším problémom je moţnosť subjektívneho vplyvu na vstupné údaje, ktoré pochádzajú 

z finančných výkazov. Pri spracovaní finančných výkazov právna úprava účtovníctva 

a daňové zákony ponechávajú určitú voľnosť pri výbere účtovných postupov, metód účtova-

nia, spôsobov odpisovania, zahrňovania odpisov do základu dane, postupov oceňovania 

a podobne.  
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Určitá miera skreslenia výpovednej hodnoty predikčných modelov vzniká pri interpretácii 

výsledkov predikčných modelov. Finančný model nestačí len aplikovať a vyčísliť, ale dôleţi-

tejším krokom je interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov s určením základných 

vplyvov na výsledok analýzy.  

4 MODELY PROGNÓZOVANIA FINANČNEJ SITUÁCIE PODNIKU UPRAVENÉ 

NA PODMIENKY PODNIKOV PÔSOBIACICH V SLOVENSKOM PODNIKA-

TEĽSKOM PROSTREDÍ 

Moţnosť pouţitia modelov prognózovania finančnej situácie podnikov vo finančnom riadení 

slovenských podnikov je obmedzená niekoľkými skutočnosťami, ktoré sú pre Slovenskú re-

publiku charakteristické: 

 Vzhľadom na dynamicky sa meniace podmienky hospodárstva Slovenskej republiky 

je potrebné indexy vývoja podnikov hodnotiť nielen ako stav, ale aj v ich časovom 

vývoji. 

 Na zistenie negatívneho vývoja je potrebné vykonať hlbšiu analýzu, nielen vypočítať 

indikátory takéhoto vývoja. 

 V podmienkach Slovenskej republiky je nedostatočne rozvinutý kapitálový trh, čo 

zuţuje výber ukazovateľov. 

 V súvislosti s informačnou základňou analýz je nevyhnutné zohľadniť odlišné účtov-

né koncepcie a legislatívnu úpravu účtovníctva v Slovenskej republike. 

Postupom času sa tieto odlišné podmienky vzniku a pouţívania finančných modelov konsoli-

dujú, čo súvisí aj s ukončením procesu transformácie slovenskej ekonomiky na ekonomiku 

zmiešaného typu, s jej vstupom do štruktúry európskej únie a začlenením do globálnej sveto-

vej ekonomiky. Vo sfére účtovníctva hrá dôleţitú úlohu harmonizácia, ktorej prejavom je 

uplatňovanie štandardov IAS/IFRS v účtovníctve slovenských podnikov. 

Problémom vo všetkých skupinách finančných modelov ostáva fakt, ţe takto vytvorené in-

dexy súhrnného hodnotenia finančnej situácie podnikov nie sú identické so slovenským pro-

stredím. Preto pri ich aplikácii a interpretácii výsledkov sa vyţaduje opatrnosť. Je potrebné 

poznamenať, ţe aj pre podmienky slovenských podnikov boli vytvorené špecifické finančné 

modely.  

O zohľadnenie špecifických podmienok slovenského trhového prostredia s cieľom vytvoriť 

nástroj, ktorý by umoţnil s primeranou spoľahlivosťou zaradiť podnik do skupiny prosperujú-

cich, respektíve neprosperujúcich a následne prognózovať jeho vývoj sa pokúsili viacerí auto-

ri, ako Zalai, K. a Binkert, Ch. , Chrastinová, Z. Ľ. Gurčík. O vytvorenie modelov predik-

cie finančnej situácie podnikov sa pokúšali aj iní autori, ktorí vyuţívali rôzne matematické 

a štatistické metódy. 

ZÁVER 

Pre optimálne výsledky prognózovania finančnej situácie slovenských podnikov je potrebné: 

 Zohľadniť skutočnosť, ţe väčšina modelov je len prevzatých, a preto môţu byť po-

uţité len pre pribliţnú orientáciu pri hodnotení finančnej situácie podniku. 

 Súčasne pouţiť viac metód prognózovania a dosiahnuté výsledky porovnať. 

 Pouţiť vhodné modely prognózovania finančnej situácie podniku – modely, ktoré 

zodpovedajú: 

o ekonomicko-politickým podmienkam všeobecného okolia podniku, 

o veľkosti a odvetvovému zameraniu podniku, 

o charakteru a účelu predikčnej analýzy. 
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 Pouţité modely prispôsobiť podmienkam slovenského podnikateľského prostredia. 

 Získané údaje správne interpretovať.  

 Vyuţívať grafické interpretácie výsledkov získaných jednotlivými finančnými mo-

delmi. 

 Vykonať hĺbkovú analýzu finančnej situácie podniku so zameraním na výrobnú, 

personálnu, obchodnú, marketingovú a finančnú oblasť podniku. 

 Monitorovať vývoj jednotlivých indexov v dlhšom časovom vývoji. 
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ABSTRAKT 

Aplikácia technológie neurónových sietí v ekonomických vedných disciplínach vyplynula z 

dvoch zásadných skutočností. Prvou z nich boli významné pokroky v skúmaní tejto technoló-

gie a jej moţného pouţitia. Ďalší významný impulz znamenal prudký rozvoj výpočtovej tech-

niky a z neho vyplývajúce priblíţenie dostatočného výpočtového výkonu beţným pouţívate-

ľom. Umelé neurónové siete  sú pokusom o napodobenie poznávacej – kognitívnej schopnosti 

ľudského mozgu prostredníctvom učenia sa metódou pokusov a omylov. Neurónové siete 

umoţňujú v spoločenských vedách riešiť ako klasifikačné, tak aj predikčné úlohy, vytvárať 

modely závislosti premenných, numericky aj graficky zobrazovať tieto závislosti atď. Tam 

kde sa v ekonómii vyuţívajú štatistické metódy predstavujú neurónové siete rozšírenie škály 

analytických nástrojov. Za určitých okolností môţu neurónové site nahradiť napríklad diskri-

minačnú, zhlukovú  a faktorovú analýzu, ako aj regresnú analýzu, analýzu časových radov 

apod. Predkladaný príspevok sa bude zaoberať moţnosťou vyuţitia poznatkov o neurónových 

sieťach na klasifikáciu podnikov.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
neurón, neurónová sieť, umelá inteligencia, algoritmus, štatistické metódy. 

ABSTRACT:  

Neuronal network technology application  in economy science disciplines emerged from two 

basic things. First of all there was a significant  progress in examination of this method and its 

use. The second significant impulse was the information technology rapid development and, 

as a consequence, sufficient computing output  became available for common users. Artificial 

neuronal networks try to copy the human brain cognitive ability through trial and error lear-

ning. Neuronal networks allow resolving classification as well as prediction task in social 

sciences, creating variable dependency models, numeric and graphic depiction of the depen-

dency, etc. In economy statistic methods, neuronal networks represent analytic tools scale 

extension. Under certain circumstances they can replace e.g. discriminant, burst or factor ana-

lysis as well as  regression analysis, timeline analysis, etc. The contribution deals with the 

possibility of using the information about neuronal networks to classify companies.  

KEY WORDS 

Neuron, neural network, Artifical Inteligence, algorithm, statistical methods. 

ÚVOD 

Neurónové siete umoţňujú v spoločenských vedách riešiť ako klasifikačné, tak aj predikčné 

úlohy, vytvárať modely závislosti premenných, numericky aj graficky zobrazovať tieto závis-

losti atď. Tam kde sa v ekonómii vyuţívajú štatistické metódy predstavujú neurónové siete 

rozšírenie škály analytických nástrojov. Za určitých okolností môţu neurónové siete nahradiť 

napríklad diskriminačnú, zhlukovú a faktorovú analýzu, ako aj regresnú analýzu, analýzu ča-

sových radov a pod. Avšak výsledky porovnávacích testov medzi výstupmi získanými z „kla-

sických“ štatistických metód a neurónových sietí pri identických úlohách ukazujú, ţe nie je 

moţné apriori preferovať ani jednu zo spomínaných metód. Úspešnosť pouţitia niektorej 
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z metód závisí najmä od „povahy“ riešeného problému. Vo všeobecnosti sú neurónové siete 

úspešné pri riešení problémov aj v prípade, ţe vstupné dáta obsahujú aj zašumené informácie, 

neúplne časové rady a pod. ako štatistické metódy. Pokiaľ je zabezpečená dostatočná presnosť 

relevantných dát, výsledky vravia v prospech aplikácie neurónových sietí.  

Aplikácia technológie neurónových sietí v ekonomických vedných disciplínach vyplynula z 

dvoch zásadných skutočností. Prvou z nich boli významné pokroky v skúmaní tejto technoló-

gie a jej moţného pouţitia. Ďalší významný impulz znamenal prudký rozvoj výpočtovej tech-

niky a z neho vyplývajúce priblíţenie dostatočného výpočtového výkonu beţným pouţívate-

ľom. 

Umelé neurónové siete (artifical neural network) sú pokusom o napodobenie poznávacej – 

kognitívnej schopnosti ľudského mozgu prostredníctvom učenia sa metódou pokusov 

a omylov. Biologické neuróny sú pomalšie o 5-6 rádov voči kremíkovým logickým hradlám, 

ktoré sú stavebným kameňom mikroprocesorov. Avšak mozog kompenzuje svoju relatívne 

pomalú činnosť obrovským mnoţstvom neurónov a ich masívnym prepojením. Odhaduje sa, 

ţe mozgová kôra človeka obsahuje rádovo 10 biliónov neurónov a 60 triliónov synáps. Mo-

zog má schopnosť organizovať neuróny tak, aby vykonávali určené činnosti mnohokrát rých-

lejšie ako najrýchlejšie dnešné počítače. 

 

1 BIOLOGICKÉ A UMELÉ NEURÓNY 

Porovnanie biologických a umelých neurónov je moţné iba z hľadiska základných princípov 

ich fungovania. Biologické neuróny sú podstatne zloţitejšie ako neuróny umelé. 

Názov neurónových sietí vyplynul z ich inšpirácie neurónmi tvoriacimi ľudský nervový sys-

tém. Kaţdý biologický neurón sa skladá : 

 z viacerých dendritov - vstupov,  

 zo somy – tela (spracovacieho centra), 

 z jedného axónu – výstupu, 

 zo synapsy (zakončenia) 

Zjednodušene je neurón znázornený na obr. 1. Neurón spracováva informácie zo sústavy 

veľmi rozvetvených dendridov (vstupov) a jeho výstupné informácie sa ďalej šíria axónom na 

zakončenie (synapsy). Tieto synapsy ovplyvňujú dendridy ďalších neurónov. Synapsy sú jed-

ným z kľúčových prvkov v štruktúre mozgu a aj v štruktúre jednotlivých neurónov. Neurón 

môţe vyslať výstupný signál iba vtedy, ak je resp. ak sú výstupné signály dostatočne silné, 

aby zabezpečili aktiváciu nervovej bunky t. j. signál musí prekročiť určitú prahovú hodnotu 

(treshold value), potrebnú k vybudeniu bunky na reakciu. Činnosť ľudského mozgu je umoţ-

nená obrovským mnoţstvom týchto prepojení, ktoré vytvárajú ţivot človeka vrátane jeho pro-

cesu učenia. Ich činnosť je zaloţená na elektrochemických reakciách.  
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Obr. 1 Schéma biologického neurónu 

Umelý neurón pracuje na podobných princípoch ako neurón biologický. Vstupné informácie 

sú váţené váhami (weights), odpočíta sa prahová hodnota (treshold) a pomocou aktivačnej 

funkcie (activation function, transfer function) sa signál transformuje na výstupný signál. Na 

základe biologickej interpretácie funkcie neurónu bola zostavená jednoduchá varianta mate-

matickej interpretácie neurónu.  

Napriek tomu, ţe téma neurónových sietí beţne vyvoláva predstavu počítačov so schopnos-

ťou samostatnej úvahy, realita je iná. Neurónové siete sú vo všeobecnosti veľmi jednoduché 

systémy. Aj keď sa snaţia o úplné napodobenie ľudských poznávacích schopností, sú zatiaľ 

schopné realizovať tento proces len vo veľmi obmedzenej miere a len veľmi zjednodušeným 

spôsobom. 

Najjednoduchšiu umelú neurónovú sieť –percepton (pozri obr. 2) si môţeme predstaviť ako 

vstup R hodnôt, ktoré označíme p1, p2, p3, ....pR, pričom tieto hodnoty sú násobené váhovými 

koeficientmi w1, w2, w3, ....wR. Vplyv na správanie sa neurónu má aj tzv. prahová hodnota b 

(threshold), ktorá zabezpečuje zvýšenie vstupu do aktivačnej funkcie. Potom platí: 

 1 1 2 2 3 3

1

......
R

R R i i

i

a w p w p w p w p b w p b


             (1) 
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Obr. 2Jednovrstvová neurónová sieť - perceptón 

 

Ďalej pre výstup platí, ţe: 

 ( )n f a  (2) 

Pričom sa pouţívajú rôzne tzv. prenosové funkcie f, z ktorých najdôleţitejšie sú: hardlim, 

purelin, logsin a tansing. 

Potom pre perceptón môţeme napísať rovnicu správania sa vo vektorovom tvare: 

 f (w.p b)n    (3) 

Model neurónu na obr. 14 môţeme preformulovať pomocou jednoduchej transformácie: 

 v a b   (4) 

 1 1 2 2 3 3

0

1 ......
R

R R i i

i

v b w p w p w p w p w p


             (5) 

kde v je úroveň vnútornej aktivity (internal activity level) neurónu. Potom ekvivalentným 

zápisom rovníc (50 a 51 )pre výstupný signál neurónu je: 

 ( )n f v  (6) 

V rovnici (50) sme pridali novú synapsu, ktorej vstup a váha je: 

 0 01p w b   (7) 

Takto skonštruovaný model neurónu je znázornený na obr. 3. 
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Obr. 3: Modifikovaná jednovrstvová neurónová sieť so zakomponovanou úrovňou vnútornej aktivity 

 

1.1 Vlastnosti neurónových sietí 

1. Schopnosť učiť sa a generalizovať sa vzťahuje k schopnosti neurónovej siete ro-

zumne odpovedať na vstupy nezahrnuté v procese učenia. Uvedené dve schopnosti 

umoţňujú pouţiť neurónové siete pre riešenie komplexných problémov.  

2. Nelinearita. Neurón je nelineárny, teda aj neurónová sieť vytvorená spojením neuró-

nov je nelineárna.  

3. Vstupno-výstupné mapovanie. Sieť si nastavuje synaptické váhy tak, aby minimali-

zovala rozdiel medzi ţiadanou a aktuálnou odpoveďou. Sieť sa takto učí z príkladov a 

vytvára vstupno-výstupné mapovanie problému. 

4. Adaptívnosť. Neurónová sieť má schopnosť adaptovať svoje synaptické váhy na 

zmeny okolitého prostredia. Sieť natrénovaná na istý problém môţe byť dotrénovaná 

na zmeny prostredia, v ktorom pracuje. 

5. Odolnosť voči chybám. Hardwarovo implementovaná neurónová sieť má schopnosť 

byť odolná voči chybám v zmysle postupnej degradácie pri nepriaznivých podmien-

kach činnosti.  

1.2 Jednovrstvové dopredné neurónové siete 

Kaţdá neurónová sieť má neuróny organizované vo forme vrstiev. V najjednoduchšom prípa-

de majú vstupnú vrstvu neurónov spojenú s výstupnou vrstvou. Ak je tok informácií moţný 

iba smerom od vstupov k výstupom, hovoríme o dopredných neurónových sieťach (obr. 4). 

Neuróny vo výstupnej vrstve robia daný výpočet, neuróny vo vstupnej vrstve iba distribuujú 

signály k neurónom vo výstupnej vrstve. Preto názov jednovrstvová neurónová sieť neberie 

do úvahy vstupnú vrstvu. Ak je aktivačná funkcia lineárna hovoríme o lineárnych architektú-

rach.  
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Obr. 4 Schéma jednovrstvovej neurónovej siete 

Znázornenie neurónovej siete na obr. 4 je pomerne komplikované, častejšie sa neurónové sie-

te znázorňujú blokovými schémami. 

1.3 Viacvrstvové dopredné neurónové siete 

Umelá neurónová sieť znázornená na obr. 4 je viac menej uvedená pre názornosť a stručný 

exkurz do historického vývoja teórie neurónových sietí. Zloţitejšie a komplexnejšie úlohy, 

ktoré potrebujeme pri rozhodovaní riešiť, môţeme aplikovať iba na viacvrstvových umelých 

neurónových sieťach, ktorých všeobecná štruktúra je znázornená blokovou schémou na obr. 

5. V praxi pomerne úspešne fungujú neurónové siete z tromi aţ piatimi vrstvami. V prípade, 

ţe je sieť podtrénovaná (undertraining) je moţné pridať príslušný neurón alebo vytvoriť novú 

vrstvu neurónovej siete. Opačne tomu bude pri pretrénovaní (overtraining), keď môţeme 

odobrať príslušný neurón resp. celú neurónovú vrstvu. 
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Obr. 5Bloková schéma viacvrstvovej  umelej neurónovej siete 
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Rozhodujúcim momentom na úspešné vyuţitie technológie neurónových sietí 

v ekonomických vedných disciplínach patrí voľba vhodnej topológie siete a metódy učenia sa 

siete. V priebehu vývoja tejto oblasti vzniklo prakticky veľké mnoţstvo ich variantov. Pri 

rozhodovaní o výbere konkrétnej topológie je nutné zohľadniť v prvom rade účel, na ktorý 

budeme sieť vyuţívať. Historicky sa na aplikáciu v ekonomických vedných disciplínach ako 

najvhodnejšie osvedčili tieto topológie: 

Linear Network (LN) – obsahujú iba dve vrstvy. PSP
13

 (Post Synaptic Potential Function) aj 

aktivačné funkcie sú lineárne. 

Generalized Regression Neural Network (GRNN)je architektúrou pouţívanou na riešenie 

úloh pri ktorých sú rozptýlené vstupné dáta a kontinuálne výstupy. Sieť obsahuje štyri vrstvy: 

vstupnú, vrstvu s radiálnymi centrami, vrstvu s regresnými jednotkami a výstupnú vrstvu. 

Radiálne centra sú stredy zhlukov dát a regresná vrstva obsahuje umelé neuróny počítajúce 

poţadovaný regresný výstup a umelé neuróny počítajúce hustotu pravdepodobnosti.  

Probabilistic Neural Network (PNN). Pravdepodobnostný model neurónovej siete je analó-

giou GRNN na riešenie klasifikačných úloh. Typická sieť tohto typu obsahuje tri vrstvy: 

vstupnú, skrytú vrstvu z radiálnymi jednotkami a výstupnú vrstvu lineárnych klasifikačných 

jednotiek. Počet umelých neurónov v skrytej vrstve je minimálne rovný počtu trénovacích dát 

(cases).  

Multilayer percepton (MLP) – operuje z lineárnou PSP funkciou a štandardne z nelineárnou 

aktivačnou funkciou sigmoid. V niektorých prípadoch sa môţe pouţiť aj hyperbolická funk-

cia. MPL môţe byť pouţitá na riešenie regresných úloh, jednoduchých klasifikačných úloh 

(single-output) ale aj na viacnásobnú klasifikáciu (multi-output). Na trénovanie sa pouţíva 

najmä Back Propagation algoritmus. 

Radial Basis Function (RBF) – je architektúra neurónovej siete, ktorá má vstupnú a skrytú 

vrstvu z radiálnymi jednotkami (umelými neurónmi) a obvykle lineárnu výstupnú vrstvu. 

Vrstva z radiálnymi jednotkami má exponenciálnu aktivačnú funkciu. 

Kohen Network (SOFM) – je označovaná ako samoorganizujúca mapa (self-organizing fea-

ture maps). Tento neriadený model neurónovej siete sústreďuje dáta s určitými vlastnosťami 

do zhlukov (clusters). Kohenova sieť funguje analogicky ako štatistická zhluková analýza. 

Umoţňuje uţívateľovi redukovať veľké mnoţstvo vstupných dát do menšieho počtu zhlukov. 

Môţe preto slúţiť k tzv. predspracovávaniu dát, ktoré budú predstavovať vstup do ďalšej neu-

rónovej siete. 

Výhody a nevýhody jednotlivých typov neurónových sietí vyuţívaných v ekonomických ved-

ných disciplínach sú uvedené v tab. 1. 
  

Typ siete Výhoda Nevýhoda 

LN Veľmi rýchly tréning Nerieši nelineárne úlohy 

GRNN Veľmi rýchly tréning 
Veľkosť siete. Pomalšia pri 

riešení úloh. 

PNN Veľmi rýchly tréning 
Veľkosť siete. Pomalšia pri 

riešení úloh 

MLP Rýchle riešenie úloh Pomalý tréning 

RBF Veľmi rýchly tréning 
Veľkosť siete. Pomalšia pri 

riešení úloh 

Tab. 1 Výhody a nevýhody jednotlivých typov neurónových sietí 

                                                 
13

 Funkcia PSP vytvára pomocou hodnôt vstupov, váh a prahovej hodnoty aktivačnú úroveň bunky. Dve hlavné 

PSP funkcie sú lineárna a radiálna PSP funkcia. 
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Pred samotným návrhom a tréningom neurónovej siete je nevyhnutné získať čo najväčšie 

mnoţstvo relevantných dát. Z dôvodu lepšej prehľadnosti ich zapíšeme do vstupnej tabuľky 

pomocou ktorej zostavíme maticu vstupných dát (tab. 2). 

  

 X1 X2 X3   XM-1 XM 

Y1 A1,1 A1,2 A1,3   A1,M-1 A1,M 

Y2 A2,1 A2,2 A2,3   A2,M-1 A2,M 

Y3 A3,1 A3,2 A3,3   A3,M-1 A3,M 

Y4 A4,1 A4,2 A4,3   A4,M-1 A4,M 

        

        

YN-2 AN-2,1 AN-2,2 AN-2,3   AN-2,M-1 AN-2,M 

YN-1 AN-1,1 AN-1,2 AN-1,3   AN-1,M-1 AN-1,M 

YN AN,1 AN,2 AN,3   AN,M-1 AN,M 

YN+1 AN+1,1 AN+1,2 AN+1,3   AN+1,M-1 AN+1,M 

Tab. 2 Matica vstupných hodnôt 

V záhlaví tabuľky je M kritérií X1 aţ XM. Premenné Y1 aţ YN sú pri klasifikačných úlohách 

alternatívy a pri regresných metódach zohľadňujú čas (môţu byť zadané v dvoch podobách: 

1, 2, 3, 4....alebo ako dátum 15. 1. 2007, 20. 1. 2007, 25. 1. 2007 ....). Hodnoty X1 aţ XM a Y1 

aţ YN slúţia na tréning neurónovej siete. Po zvolení vhodnej typológie neurónovej siete jej 

natrénovaní a odladení môţeme zistiť hodnoty kritérií v N+1, N+2, aţ N+n období pri regres-

ných metódach. Pri aplikácii neurónových sietí na jednoduchú klasifikáciu po natrénovaní 

siete vloţíme kritéria AN+1,1, AN+1,2 aţ AN+1,M-1 prislúchajúce alternatíve YN+1 a zistíme výsle-

dok klasifikácie AN+1,M (napr. investovať – neinvestovať, bankrot-prosperita). Pri viacnásob-

nej klasifikácii môţeme zisťovať hodnoty viacerých kritérií prislúchajúcich alternatíve YN+1 t. 

j. AN+1,M-1, AN+1,M-2 atď. Neodporúča sa však ich počet neúmerne zvyšovať. 

Napriek tomu, ţe neurónové siete nedosahujú dokonalosť ani malej skupiny biologických 

neurónov, môţu slúţiť na analýzu komplexných problémov, ktoré by boli štandardnými tech-

nikami len veľmi ťaţko postihnuteľné. Pomocou neurónových sietí môţe dopravný podnik 

riešiť širokú škálu problémov napr.: vyhodnotenie investičných akcií, odhad cien nehnuteľ-

ností, klasifikáciu nehnuteľností, predikciu bankrotu, predikciu kurzu SKK/USD, predikciu 

indexu SAX, predikciu cien pohonných hmôt, vyhodnotenie miery rizika u potenciálnych 

klientov, stanovenie optimálneho objemu výkonov, rozhodnutie o spôsobe oslovenia klientov 

atď.  

ZÁVER 

Ako uţ bolo spomenuté, na „kvalitu „ výsledkov dosiahnutých pomocou neurónových sietí 

pôsobí veľké mnoţstvo faktorov. Ak opomenieme faktory nami neovplyvniteľné napr.: typ 

riešeného problému, stavy okolia atď. , môţeme ovplyvniť výsledky riešeného problému 

vhodnou voľbou typológie siete, voľbou vhodných aktivačných funkcií, či voľbou niektorého 

z typov učení neurónovej siete. Neexistuje jednoznačný návod alebo postup na aplikáciu jed-

notlivých typológií sietí, aktivačných funkcií a typu učenia. Vieme len napríklad, ţe sieť typu 

GRNN nie je vhodná na riešenie klasifikačných úloh, na neriadené učenie (samoorganizáciu) 

pouţijeme Kohenovu sieť, Kohenová sieť môţe mať iba dve vrstvy (vstupnú a výstupnú 

s radiálnymi jednotkami), počet neurónov v skrytej vrstve pravdepodobnostnej siete PNN 

musí byť rovný počtu vstupujúcich trénovacích dát atď. Vhodné je preto pouţiť metódu poku-

sov a omylov a aplikovať konkrétnu úlohu na viacero typov neurónových sietí, učení 
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a aktivačných funkcií. Takto získané výsledky potom porovnáme medzi sebou. Kritériom 

môţe byť počet chybne zaradených jednotiek pri klasifikačných úlohách (napr. bankrot-

prosperita, investovať-neinvestovať) a súčet štvorcov chýb (errors*errors) pri predikcii časo-

vých radov. Väčšina softwarových produktov obsahuje implementovanú funkciu Automatic 

Designer, ktorá urobí výber vhodnej neurónovej siete(typ, počet vrstiev, počet neurónov 

v jednotlivých vrstvách), typu učenia a aktivačnej funkcie automaticky za nás, čím nás od-

bremení od výpočtovo a časovo pomerne náročnej úlohy. Ale aj takto získané riešenie je 

vhodné porovnať z výsledkami ktoré by sme dosiahli pomocou metód vyššej štatistiky. Aţ 

v prípade vyššej kvality výsledkov získaných pomocou neurónových sietí, môţu tieto slúţiť 

ako podklad na rozhodovanie. 
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ABSTRAKT 
Genetické algoritmy patria medzi stochastické optimalizačné metódy, ktoré sú inšpirované príro-

dou. Ich aplikácia je opodstatnená všade tam, kde presné riešenie úloh z praxe by systematickým 

preskúmavaním trvalo takmer nekonečne dlho. Preto umoţňujú riešiť zloţité problémy veľmi 

elegantne. Predkladaný príspevok sa bude zaoberať moţnosťami vyuţitia genetických algoritmov 

pri optimalizácii podnikových procesov 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
genetický algoritmus, selekcia, kríţenie, mutácia, populácia 

ABSTRACT 

Genetic algorithms belong to one of the stochastic optimizing methods inspired by nature. We 

can use them in all the situations where search for the exact solution of everyday tasks with 

the help of systematic examination is infinite. This is why they enable elegant way of solving 

complex problems.   

KEY WORDS 

genetic algorithm, selection, crossover, mutation 

The genetic processes in the nature were discovered by J. Mendel in 19. century and later de-

veloped by Ch. Darwin. The first attempts in using the evolution principles with the numerical 

solutions of problems can be seen in the fifties of last century. However, we consider J.H. 

Holand and D. Goldberg the discoverers of the genetic algorithms as we know them today. 

They designed the form of genetic algorithms in seventies of 20. century.  

The individuals with required characteristics determined by parental chromosomes at the ge-

netic level are being promoted in the evolution or the breeding of plants or animals.  The 

genesis of the genetic algorithms was connected with an idea that it could be possible to use 

analogue way to combine part of the already existing solutions while searching for the better 

solutions of complex problems.  

We would like to introduce some terms from the genetics field that occur in the terminology 

of genetic algorithms. Chromosome consists of genes that are organized sequentially. Every 

gene manages heredity of one or more values and their position in the chromosome and is 

referred to as locus. Chromosome represents so called genotype and its importance, i.e. in-

formation encoded in chromosome which is referred to as phenotype.  

The optimization methods represent the search for the maximum object function in depend-

ence to its parameters. This function is referred to as fitness function (fitness function – here-

inafter referred to as object function).  The genetic algorithm seeks those solutions within the 

space of all available solutions of which object function value achieves the maximum.  Every 

solution in this sense is encoded into final string of variables (bits, numbers) which is referred 

to as individual. The group of individuals is then called the population. In contrary to gradient 

optimization methods in which algorithm improves one solution, the genetic algorithm sus-

tains whole ´population´ of solutions which then proceeds the solution space. The individual 

solutions influence each other and they are formed with the help of genetic operators. This 

mechanism, called implicit parallelism, ensures the synergy effect so the population of indi-

mailto:tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk
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viduals is able to find the correct solution more quickly as if they were scanning the status 

space with using only programming (numerical) power.  

The genetic algorithms are mimicking the nature by copying strings (chromosomes) and the 

mutual exchange of their parts (crossover).  Each chromosome has its length l represented by 

single positions (genes). Most of the genetic algorithm implementations work with the origi-

nal representation of chromosomes using zeros and ones, i.e. by binary strings, e.g. 

001100111. These binary strings usually represent encoded decimal numbers – parameters of 

optimized function. In general, the genes can gain optional values in dependence on task be-

ing solved. The set of chromosomes composes population where each of them has its own 

value stated by object function.   

The population of n individuals from which the learning process originates is called initial 

population (1) and it is usually generated randomly.  

  0 0, 1 0, 2 0,, ,..... nP I I I  (1) 

As indicated before, the optimized methods seek for the object function maximum in depend-

ence on its parameters. It is necessary to find suitable function f for the genetic algorithm 

which identifies the solution in dependence on the parameters. The object function should be 

local and declining in dependence on the optimal solution. This function arises from the evo-

lution theorem that only better, more viable individual survives.  

There were several genetic operators proposed for the manipulation with chromosomes. Most 

frequently used are the following: 

 selection 

 crossover 

 mutation 

The selection is about the selection of chromosomes which then become parents. The next 

important aspect, which is directly or indirectly used in the selection of at least one of the par-

ents, referred to as „robustness“. The selection operator activates the process during which the 

single chromosomes are being copied to new population according to the value of their object 

function. On principle, this process is being realised in the following manner: the chromo-

somes with higher value of object function are copied to new population with higher probabil-

ity. We can express as follows:  
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 (2) 

kde: 

ip  is the probability of chromosome reproduction, 

f  is the evaluation of i chromosome using the object function  

1

n

j

j

f


  is the sum of all the chromosome evaluations in the population.  

This, so-called selection, can be illustrated in the example where number 122 (binary 

01111010) is bigger than 57 (binary 00111001) and this is bigger than 34 (binary 00100010). 

This is the reason why the chromosomes 01111010 and 00111010 move to the next genera-

tion (table 1).  
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01111010                        00111001 

122                                   57 

00111001                        00100010 

57                                   34 

Table 1Selection 

The next step of the genetic algorithm is the crossover consisting of two steps. Random pairs 

of chromosomes are created in the first step followed by the process of information exchange 

by crossover in the next step. Then we randomly
14

 state an h position in the chromosome. 

Two new individuals are created from the initial two chromosomes so the first offspring is 

formed by genes on the position 1 to h of the first parent and the genes h+ 1 to l (length of the 

chromosome) from the second parent. The second offspring has the order vice-versa, i.e. posi-

tions 1 to h are obtained from second parent whereas genes h + 1 to l belong to the first par-

ent. This fact is illustrated in Table 2.    

 Parents Offsprings 

01111010 

00111001 

01111001 

00111010 

Table 2Crossover 

The last operator of the genetic algorithm is the mutation. This mutation initiates the process 

in which the program scans the individual genes of the chromosome with certain probability
15

 

and then changes their value
16

. Without mutation the population could lose certain genetic 

information contained in the „bad“ chromosomes. Mutation, even it is the second in the ge-

netic algorithm, is able to prevent this unwanted phenomenon. See table 3.  

  

Before After 

00110010 00010110 

Table 3Mutation 

The whole process of seeking the optimal solution using the genetic algorithm rests in re-

peated application of reproduction operators and creation of new and new generations of indi-

viduals´ populations. The population is being gradually upgraded thanks to the natural selec-

tion and the whole process converges to such a state in which the entire population consists of 

only the best individuals so the maximum total object function is then achieved.  Given situa-

tion is illustrated on Picture 1.a.   

                                                 
14

 In accordance with discrete uniform distribution. 
15

 Usually very small  
16

 from 0 to 1 and vice-versa 
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Picture 1 Reproduction process 

 

The periodic reproduction process is referred to as the epoch of population (one generation) 

and consists of three steps: selection, crossover and mutation.  

The initial population is usually created by random generation. There were some trials per-

formed in order to set quality solutions into the initial population. These solutions were ob-

tained by other heuristic techniques by reason of helping the genetic algorithm to achieve op-

timal solution more quickly. However, this method increases the risk of early convergence to 

some, not so good local optimum.  
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ABSTRAKT 

Článek se zabývá vyuţitím počítačové simulace diskrétních událostí, která se stává význam-

ným podpŧrným nástrojem rozhodování v logistice i projektování výroby. Příspěvek diskutuje 

moţnosti vyuţití této moderní podpŧrné metody v oblasti zefektivňování výrobních procesŧ a 

stručně seznamuje s konkrétním příkladem optimalizace výrobní linky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Počítačová simulace, zlepšování procesŧ, logistika, výrobní systémy. 

ABSTRACT 

The Article focuses on the discrete evens computer simulation, which becomes the significant 

aiding tool for decision making in the logistics and the design of manufacturing systems. The 

Article discus possibilities of this method in the field of manufacturing processes improve-

ment and briefly introduce the specific example of manufacturing line optimization. 

KEY WORDS 

Computer simulation, increasing of processes, logistics, manufacturing system. 

ÚVOD 

Počítačová simulace diskrétních událostí jiţ v mnoha oblastech ukázala oprávněnost svého 

vyuţití (viz např. [1], [3], [5], [8], [9],…). Mohlo by se tedy zdát, ţe se stala standardním 

podpŧrným nástrojem rozhodování v logistice a projektování výroby, kdy se vyuţívá, jak při 

navrhovaní nových, tak i zefektivňování stávajících výrobních či montáţních procesŧ. Bohu-

ţel, její vyuţití však není tak masivní, jak by se očekávalo. 

Přestoţe poţadavky dnešní doby přímo nahrávají širšímu vyuţívání počítačové simulace – u 

mnoha firem stále přetrvává opatrnost a nedŧvěra v tuto metodu. Neustále se lze setkat s kon-

statováním typu „Je příliš drahá“, „Investice se nám nevrátí“, „U nás ji nevyuţijeme“, „Je 

vhodná jen v Automotive“, „Není čas“ apod.  

V některých případech jsou tyto námitky opodstatněné. Ve většině případŧ však stále pramení 

spíše z neznalosti moţností vyuţití simulací či z obavy z něčeho nového, nevyzkoušeného. 

Řada firem se tak připravuje o moţnost provádět detailnější a preciznější analýzy zohledňující 

dnešní poţadavky (viz obr. 1). 
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Obr. 1 Vyuţití počítačové simulace při řešení podnikových problémŧ [6] 

Počet simulačních studií roste i u nás výrazným tempem. Nahrává tomu spolupráce podnika-

telského sektoru s akademickými institucemi i poměrně vysoká nabídka simulačních systémŧ 

na ČR trhu. Aby se však mohlo říci, ţe se simulace stala skutečně standardním nástrojem na-

vrhování/zlepšování podnikových procesŧ (jako např. v oblasti CAD a CAD/CAM), čeká nás 

stále dlouhá cesta. 

I nadále se tak musí provádět cílená osvěta v oblastech „proč a jak simulovat“. Přitom nestačí 

zmiňovat pouze trendy a přínosy simulací, ale je nutné seznamovat i s postupy zpracování 

simulačních studií a diskutovat slabé stránky simulace (např. nároky na tvorbu simulačních 

studií). 

Dŧleţitou stránkou osvěty je prezentace konkrétních prŧmyslových projektŧ. V další části 

bude proto stručně představen projekt optimalizace linky, kdy se řešila jak problematika zá-

sobování, tak i problematika stanovování výrobní sekvence. 

1 NÁSTIN ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Linka se skládá z několika pracovišť, které jsou propojeny dopravníkovým systémem. Zavá-

ţení materiálu ze skladu probíhá pomocí vláčkŧ a vysokozdviţného vozíku – viz obr. 2. 
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Obr. 2 Schematické znázornění řešeného procesu 

Prezentovaný projekt byl řešen v rámci diplomové práce a byl zaměřen na nalezení výrobkové 

sekvence a nastavení intervalŧ zásobování systému milkrun s cílem sníţit dobu zpoţdění den-

ních odvolávek. 

2 UKÁZKA VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Pro řešení byl vyuţit simulační systém Tecnomatix Plant simulation od firmy Siemens PLM. 

Podrobnější popis vytvořeného simulačního modelu přesahuje rámec tohoto příspěvku, v další 

části budou proto krátce prezentovány dŧleţité skutečnosti pro vlastní optimalizaci a výsled-

ky. 

Vstupním parametrem pro optimalizaci je plán výroby, který je řešen jako maticová tabulka, 

kde jednotlivé řádky představují počet ks potřebných v daný čas a sloupce jsou jednotlivé 

výrobky. 

Optimalizačním parametrem byl čas zpoţdění, který se počítal jako rozdíl mezi poţadovaným 

časem expedice a reálným časem vyexpedování zásilky dle výrobního plánu. 

Pro optimalizaci modelu byl pouţit genetický algoritmus, který mŧţe poskytnout řešení blízké 

globálnímu optimu. Podstatnou výhodou je neuváznutí v lokálním extrému (viz obr. 3). 
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Obr. 3 Ukázka prŧběhu optimalizace pomocí genetického algoritmu 

Pro moţné zlepšení sekvence zakázek bylo vytvořeno rozhodovací pravidlo „Q_Met“. Toto 

pravidlo analyzuje předchozí zakázku na pracovišti a porovnává velikost fronty zakázek. V 

případě splnění podmínek je nová zakázka přesunuta na to pracoviště, které zpracovává stejný 

typ zakázky či má menší frontu zakázek.  

Dalším zlepšením modelu byla úpravy linky. Z dŧvodu častého zastavování toku materiálu na 

předchozích pracovištích byla změněna priorita u pracoviště nejblíţe k peci. Tato nová priori-

ta hlídá počet rámŧ na předcházejícím dopravníku a v případě jeho vyšší zaplněnosti hromadí 

rámy v zásobníku. Po zaplnění zásobníku zastaví dopravník a vyprázdní ho. 

V rámci optimalizace bylo provedeno celkem 9 experimentŧ. Výsledky optimalizace jsou 

zobrazeny v tabulce 1, kde jednotlivá kritéria pro zhodnocení přínosu simulace jsou vytíţení 

pece jako úzkého místa, maximální hodnota zpoţdění z daného seznamu odvolávek a celkový 

počet odvolávek, u kterých bylo zpoţdění větší neţ  

10 minut. 

 

 
Tab. 1 Výsledné porovnání experimentŧ 

Nejlepšího řešení bylo dosaţeno v experimentu číslo 102, kdy maximální zpoţdění odvolávek 

dosáhlo 13 hodin a 19 minut. V tomto experimentu byla pouţita úprava priority vkládání na 

válečkový dopravník, coţ mělo za následek sníţení blokace na předcházejících pracovištích. 

Pomocí genetického algoritmu byla následně nalezena i nejvhodnější sekvence zakázek. 
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ZÁVĚR 

Počítačová simulace svými vlastnostmi umoţňuje komplexní pohled na danou problematiku, 

dynamickou vícekriteriální analýzu i prověření rŧzných variant řešení.  Stala se tak bezpochy-

by významným podpŧrným nástrojem, který pomáhá pracovníkŧm na rŧzných úrovních pod-

niku reflektovat dnešní tvrdé poţadavky, které jsou kladeny na podnikové procesy. To potvr-

zuje i prezentovaný projekt zefektivňování výrobních linek. 

 

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu studentské grantové soutěţe TUL (interní označení 

projektu 2821). 
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ABSTRAKT  

Cieľom tohto príspevku je ukázať ako sa dá zvýšiť efektívnosť výrobného procesu výroby 

vagónov. Ako navrhované riešenie zefektívni výrobný proces výroby vagónov a akým príno-

som to bude pre spoločnosť? 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ţelezničný vagón, kostra spodku, hlavný priečnik, pozdĺţnik, prevádzka, výrobný proces 

ABSTRACT  

The aim of this paper is to show how it can improve the efficiency of the production process 

of manufacturing wagons. As the proposed solution will streamline the production process of 

manufacturing wagons and how it will benefit the company? 

KEY WORDS  

railway wagon,  bottom frame, the main crossbeam, longerons, operation, production process 

ÚVOD 

Aby v súčasnej dobe sme sa dokázali prispôsobiť trendom vysokého rozvoja a dynamickým 

zmenám, je dôleţité sústrediť pozornosť vo výrobe najmä na kvalitu, ekonomickú efektívnosť 

investícii na dosahovanie a zvyšovanie technických a kvalitných poţiadaviek, ktoré sú neustá-

le menené konkurenčným prostredím. Jednoducho potrebujeme skvalitniť a zefektívniť sluţby 

poskytujúce klientom.  

Hlavnou úlohou spoločnosti Tatravagónka a. s. Poprad je zabezpečenie optimálneho priebehu 

výrobného procesu za účelom dosiahnutia konečného efektu zameraného na uspokojenie po-

trieb zákazníka s čo najväčšou pruţnosťou, presnosťou, kvalitou a hospodárnosťou. Spoloč-

nosť má jasne vyprofilovaný svoj výrobný program, ale rozhodujúcim faktorom jej úspechu 

a budúcnosti  je neustále zdokonaľovanie výrobného procesu, čo urýchli zavedenie výrobku 

na trh. V tejto situácií dôleţitú úlohu zohráva práve oblasť projektovania výrobných systé-

mov. Existuje mnoho metód a postupov ako zvyšovať hospodárnosť a zefektívniť proces vý-

roby. Jednou z moţností je zmena materiálového toku, alebo skrátenie priebeţnej doby výro-

by, prípadne zmena rozmiestnenia výrobných zariadení. 

Nesprávne navrhnutá dispozícia v konečnom dôsledku predstavuje rast výrobných nákladov 

a tým aj zníţenie konkurenčnej schopnosti podniku. Odstránenie nepotrebných ciest a plôch 

šetrí zbytočné pohyby pracovníkov, zlepšuje moţnosti komunikácie medzi robotníkmi 

a manaţmentom.  

1 ANALÝZA VÝROBNÉHO PROCESU VÝROBY VAGÓNOV     

Hlavným výrobným programom TATRAVAGÓNKY a. s. Poprad je výroba nákladných ţe-

lezničných vozňov  všetkých typov včítane podvozkov pod nákladné vozne a výrobky pre 

osobnú prepravu. Veľký dôraz kladie na zabezpečenie kvality výrobkov a sluţieb pre zákaz-
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níkov. Medzi technológie beţne prevádzané v podniku patria: strihanie, tvárnenie, trieskové 

obrábanie, zváranie poloautomatmi, automatmi a robotmi, obalenou elektródou, plameňom, 

oblúkové naváranie svorníkov, povrchové úpravy, rovnanie, tepelné spracovanie a ostatné 

technológie.  

Základným materiálom, ktorý sa pouţíva sú prevaţne konštrukčné ocele nízkolegované 

a medzou klzu Re = 355 MPa , ale aj termomechanicky spracované ocele s medzou klzu väč-

šou ako 355 MPa do 700 MPa, stredne  legované ocele s medzou klzu väčšou ako 355 MPa 

do 460 MPa, vysokolegované nehrdzavejúce austenitické Cr-Ni ocele, hliníkové zliatiny pri-

rodzene vytvrditeľné s medzou klzu Re = 275 MPa. 

Tento základný materiál obsahuje všetky druhy plechov, profilov a trubiek. Okrem toho sa 

pouţívajú odliatky, výkovky, subdodávky brzdy, ťahadlové ústrojenstva, dvojkolia 

a spojovací materiál.  

Výrobný proces sa začína vţdy otryskavaním materiálu, pokračuje delením polotovarov, 

trieskovým opracovaním,  tvárnením, na CNC riadených obrábacích strojoch sa dokončujú 

najzloţitejšie tvary dielcov. Montáţ sa vykonáva prevaţné v prípravkoch s mechanickým ale-

bo pneumatickým upínaním. Zostehované diely sa zvárajú, rovnajú a povrchovo upravujú. 

1.1 Rozloţenie výroby v Tatravagónke a.s. 

Prevádzka I – výroba na tejto prevádzke prebieha podľa technologického usporiadania. Hut-

ný materiál zo skladu je na túto prevádzku vydávaný na princípe postupného odberu, ktorý sa 

po otrieskaní delí strihaním, pálením a rezaním. Nasledujú ďalšie výrobné operácie frézova-

nie, hobľovanie, sústruţenie, vŕtanie a ohýbanie.  

Prevádzka II – predstavuje samostatný subjekt na výrobu podvozkov. Z hľadiska výrobného 

zabezpečenia je samostatná. Na kaţdom z jednotlivých stredísk sú jednotlivé výrobné proce-

sy, ktoré sa navzájom doplňujú a konečným produktom je hotový výrobok – podvozok. Jed-

notlivé výrobné procesy začínajú vstupom materiálu, ktorý sa začína otrieskavaním, delením 

na jednotlivé dielce, ktoré vstupujú do montáţnych stredísk, kde vzniká podvozok, ktorý sa 

následne povrchovo upravuje a hotový na preberacej koľaji predáva zástupcom jednotlivých 

odberateľov. Na tejto prevádzke sa vyrábajú podvozky a hlavné priečniky a predstavky  ná-

kladných vozňov. 

Prevádzka III – výroba nákladných ţelezničných vozňov (montáţ, zváranie, kompletizácia). 

Prevádzka IV– hlavnou náplňou tejto prevádzky je výroba podskupín pre prevádzku III. 

a výroba podskupín osobných vagónov pre externých zákazníkov, výroba oceľových zvaren-

cov pre výrobcov prímestských vlakových súprav, električiek a súprav pre mestá. Ide 

o výrobu kabín priečnikov, bočníc, koncových prechodov a podskupín kostier.                   

Prevádzka V- na tejto prevádzke sa vykonávajú povrchové úpravy nákladných vagónov. 

Kostry vyrobené na prevádzke III. sa presúvajú na prepravných vozíkoch do otrieskavacej 

kabíny. Po otrieskaní sa striekajú základnou farbou a po montáţi brzdy sa pripravujú  na 

vrchný náter. Nastriekaním vrchnej farby a popísaním šablón je vagón pripravený na predaj. 

Jednotlivé prevádzky sú pospájané materiálovým tokom. Materiálový tok je organizovaný 

pohyb materiálu, ktorý spája výrobné operácie alebo jednotlivé výrobné fázy prevádzok. Na 

zabezpečenie materiálového toku a optimálneho transformačného procesu sa vyuţívajú tieto 

druhy vnútropodnikovej dopravy: ţelezničná doprava, cestná doprava – nákladné automobily, 

elektrické plošinové a vysokozdviţné vozíky, motorové  vysokozdviţné vozíky. 
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Obr. 1 Zjednodušená schéma vnútropodnikovej dopravy 

1.2 Výrobné procesy výroby vagónov 

Vagónová výroba kladie vysoké poţiadavky na priestrannosť výrobných hál a priestranstiev 

pre manipuláciu.  Základnou poţiadavkou pre takýto druh výroby je nutnosť koľajovej siete 

medzi jednotlivými objektmi a jej následné prepojenie na centrálnu ţelezničnú trať. Ďalšou 

potrebou je dostatočné vybavenie vyhovujúcimi manipulačnými a prepravnými zariadeniami, 

ktoré vyhovujú potrebám výroby, a taktieţ dostatočne dimenzovanými energetickými zdrojmi 

a rozvodom technických plynov. Dôsledkom takto zloţitej výroby je potom pohyb veľkého 

mnoţstva materiálu, s ktorým sú spojené nielen vysoké nároky na manipuláciu s materiálom, 

ale aj organizácia a riadenie výrobných procesov. Na presun materiálu na pracoviská, presun 

po skupín, kostier a hotových vagónov nám slúţia mostové ţeriavy. 

Výroba je zameraná na nákladné nádrţkové, kryté, otvorené, plošinové a špeciálne vozne.  

 

Príklady niektorých vozňov vyrábaných na prevádzke III. sú  znázornené  na obr. 2. 
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Obr. 2 Nákladné ţelezničné vagóny typu:  a) Sggrss 80“  b) Habbillns  c) Sgnss 60“ 

Výrobný proces výroby vagónov zahŕňa montáţ, zváranie, rovnanie a konečnú kompletizáciu. 

Organizácia výrobného procesu je závislá od prísunu jednotlivých dielcov dodávaných 

z prevádzky I a podskupín vyrábaných na prevádzke II. a IV.  

Výroba na prevádzke III. je delená podľa typu výrobku a technologicky rozmiestnená od vý-

roby menších podskupín aţ po finálny výrobok. To znamená, ţe výrobný proces sa skladá 

z viacerých operácií. Jednotlivé operácie prebiehajú postupne, nasledujúca operácia sa vyko-

náva aţ po skončení predchádzajúcej operácie. Súčasťou nákladného vagóna ako finálneho  

výrobku je súbor podskupín, ktoré sa navzájom kompletizujú na montáţnej linke príslušného 

druhu výrobku. Hlavné podskupiny kostry spodku sú predstavky, pozdĺţniky. 

1.2.1 Popis predstavku 

Predstavok je krajná časť vagóna, ktorá spája kostru vagóna s podvozkom a spriahadlovým 

zariadením. Na jednom vagóne sa nachádzajú dva predstavky na oboch koncoch. Samotný 

predstavok je komplikovaný a zloţitý zverenec skladajúci sa z mnoţstva menších častí rozde-

lených do ďalších podskupín.  

 

Jednotlivé podskupiny  sú zobrazené na  obrázku 3. 
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Obr. 3  Predstavok 

Výroba podskupín ako  vzpera spriahadlovej skrine a hlavný priečnik sa montujú a zvárajú 

samostatne. Základným zariadením, ktoré je potrebné pre zhotovenie predstavkov 

a jednotlivých podskupín je súbor prípravkov, ktoré sú potrebné pri všetkých operáciách ako 

montáţ, zváranie a rovnanie.  

Technologický postup výroby predstavku 

Technologický postup výroby predstavku a jeho podskupín je zaloţený na troch základných 

operáciách (montáţ, zváranie a rovnanie).  Zhotovenie vzpery  spriahadlovej skrine a hlavné-

ho priečnika, ktorý sa dováţa z prevádzky  II. Schematický postup výroby je znázornený na 

nasledujúcej schéme. 

 

  
Obr. 4 Schéma výroby predstavku 

Preprava predstavkov 

Vzhľadom na rozmiestnenie výroby, ktorá je umiestnená na rôznych miestach podniku je ma-

nipulácia predstavkov zobrazená v prílohe C (Príloha C:).  Na výkrese je zakreslené rozmiest-

nenie výrobných objektov pre výrobu predstavkov pre jednotlivé typy vagónov a výrobné 

objekty pre montáţ predstavkov ako podskupín finálnych výrobkov. Jednu prepravnú jednot-

ku tvorí preprava dvoch predstavkov na jeden vagón. 
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Typ 

predstavku 

Dĺţka prepravnej 

cesty na jednu 

dávku [km] 

Mesačná ka-

dencia vagó-

nov [ks] 

Dĺţka prepravnej 

cesty za mesiac 

[km] 

Habbillns 0,5 20 10 

Sgnss 60“ 1,6 22 32,2 

Sggrss 80“ 0,8 30 24 

Spolu –––- –––– 66,2 

         Tab. 1 Dĺţky prepravných ciest 

V tabuľke 1 je dĺţka prepravných ciest, ktorú treba prekonať na zabezpečenie prepravy medzi 

jednotlivými objektmi za účelom prepravy predstavkov. V tabuľke je zahrnutá iba preprava 

vozidlom s nákladom, nie je tam zahrnutý pohyb vozidla bez bremena resp. na prázdno. 

1.2.2 Popis hlavného priečnika 

Konštrukčné riešenie pozostáva z krabicového zvarenca, z nosných prvkov tvorených hornou 

a dolnou pásnicou vzájomne prepojených stojinami. Medzi stojinami sú rebrá, ktoré zabezpe-

čujú tuhosť zvárenca. Otvory v stojinách slúţia  na umiestnenie brzdových potrubí. 

Jednotlivé podskupiny  sú zobrazené na obrázku 3. 

 

Obr. 5 Hlavný priečnik 

Pracovisko na výrobu hlavných priečnikov vagónov sa nachádza vo výrobnej hale na prevá-

dzke II., ktorá je orientovaná hlavne na výrobu podvozkov. 

 

Technologický postup výroby hlavného priečnika 

Montáţ priečnika sa vykonáva v montáţnych prípravkoch, ktoré zabezpečujú polohu dielcov.  

Pracovisko výroby hlavných priečnikov (obr. 6) pozostáva z : 

 kompletného viacúčelového robotizovaného pracoviska, 

 manipulačných zariadení, 

 montáţnych a montáţno-zváracich prípravkoch 
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Obr. 6 Schéma usporiadania pracoviska montáţe a zvárania priečnikov na prevádzke II. 

1.2.3 Popis pozdĺţnika 

Pozdĺţnik je dôleţitou časťou kostry vagóna a svojimi rozmermi je najväčší z hlavných pod-

skupín. Výroba pozdĺţnikov  v súčasnosti prebieha v kaţdej výrobnej linke určitého druhu 

vagóna. Zaberá veľké priestory výrobných hál a tým sa zniţuje vyuţívanie výrobných priesto-

rov na montáţ kostry a finálizáciu hotového vagóna. 

Jednotlivé podskupiny  sú zobrazené na  obrázku 7. 

     

Obr. 7  Pozdĺţnik 

Technologický postup výroby pozdĺţnika 

Montáţ hornej a dolnej pásnice prebieha v univerzálnom prípravku, v ktorom sa z viacerých 

kusov pásnic zmontuje a zvarí celá pásnica. Vyrovnaný pozdĺţnik  sa  preloţí na skládku, kde 

je pripravený do montáţe kostry. Manipulácia všetkých pozdĺţnikov  sa musí vykonávať 

dvoma mostovými ţeriavmi, kvôli jeho celkovej dĺţke.  

1.3 Zhodnotenie súčasného stavu 

Cieľom analýzy súčasného stavu bolo spracovanie a pochopenie analyzovaného procesu za 

účelom zistenia výskytu nedostatkov vo výrobnom procese výroby hlavných podskupín vagó-

nov. Keďţe súčasný trend vývoja trhu si vyţaduje zvýšenie variantnosti  výroby, dospeli sme, 

ţe výrobné priestory nie sú prispôsobené týmto podmienkam.  

 

 



 

199 

 

Zistené nedostatky súčasného stavu výroby: 

1. Neefektívne rozloţenie výroby  predstavkov a  pozdĺţnikov vo výrobných objektoch         

z dôvodu rozmiestnenia výroby na kaţdej výrobnej linke. 

2. Prevádzka II. je orientovaná  na výrobu podvozkov a preto výroba hlavných priečni-

kov a ostatných vagónových podskupín nie je vhodná na tejto prevádzke.  

3. Pomerne vysoké náklady na mimo objektovú manipuláciu, spôsobené dlhými mani-

pulačnými cestami od miesta zhotovenia k montáţnej linke daného typu vagóna. 

4. Nízke vyuţitie zariadení pre zhotovenie podskupín. 

5. Veľké skladovacie a výrobné plochy objektov vyrábaných podskupín. 

2 NÁVRH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE SÚČASNÉHO STAVU 

Progresívny rozvoj spoločnosti si vyţaduje zníţiť sériovosť výroby vagónov a zvýšiť sorti-

mentnú skladbu typov vagónov. V súčasnosti uţ prebieha výroba rôznych typov vagónov 

a keďţe výsledkom analýzy súčasného stavu výroby sú určité nedostatky, navrhujem riešenie 

na zefektívnenie výroby hlavných podskupín – priečnikov, predstavkov a pozdĺţnikov vagó-

nov y dôvodu lepšieho vyuţitia výrobných priestorov. 

2.1 Predmetné usporiadanie výroby 

Pre výrobnú dispozíciu zoskupenia výroby priečnikov, predstavkov volíme predmetné uspori-

adania prípravkov a zariadení. Postup a smer výroby je priamy. Začína vstupom dielcov na 

skládky, nasleduje súčasne zhotovenie spriahadlových skríň a hlavných priečnikov. Výroba 

týchto podskupín postupuje cez jednotlivé montáţe, zváranie v univerzálnom zváracom prí-

pravku, rovnanie a následné uskladnenie hotových priečnikov a spriahadlových skríň. Tieto 

dve skládky spolu so skládkou  dielcov tvoria vstup pre zhotovenie jednotlivých druhov pred-

stavkov.  

Návrh robotizovaného pracoviska na montáţ, zváranie hlavných priečnikov je znázornené na 

obr. 8.  

 

Realizácia výroby priečnikov a predstavkov je moţná za podmienok: 

 presťahovať zvárací automat CLOOS z prevádzky II., 

 doplniť dva manipulátory ku zváraciemu automatu, 

 inštalácia odberných miest pre technické plyny (kyslík, acetylén). 

 

Pri splnení uvedených podmienok by bola prevádzka schopná zabezpečiť výrobu predstavkov 

pre päť typov vagónov.   

 



 

200 

 

 

 

Obr. 8 Schéma  nového rozmiestnenia výroby hlavného priečnika 

2.2 Návrh  zjednotenia prípravkov  

Jedným zo záverov analýzy súčasného stavu procesu je nízky stupeň vyuţitia prípravkov, čo 

spôsobuje vysoké náklady na výrobu. Tieto zariadenia sú vyrobené s pevnou konštrukciou na 

rozmer polovýrobku pre danú operáciu. To má ďalej za následok mnoţstvo operácii, ktoré 

poţadujú špeciálne prípravky a tým je pouţitých mnoho prípravkov s nízkym vyuţitím.  

Jednou z moţností odstránenia tohto stavu a zvýšenia vyuţitia zariadení je pouţitie zariadení 

s pohyblivým nastavením jednotlivých konštrukčných častí na dorázových a upínacich prv-

koch, čo umoţní univerzálnejšie vyuţitie. Konštrukcia jednotlivých špecializovaných pri-

pravkov sa líši iba v rôznom riešení dorázových a upínacích prvkov.  

Podľa toho rozoznávame štyri typy: montáţny prípravok, zvárací prípravok, rovnací prípra-

vok a vŕtacie prípravky . 

2.2.1 Konštrukcia univerzálneho prípravku 

Zvárací prípravok pozostáva z dvoch základných konštrukčných častí. Prvú časť tvorí kotvia-

ca časť, zabezpečuje ustavenie a ukotvenie prípravku. Súčasťou je elektromotor na zabezpe-

čenie pohybu upínacej časti. Druhú časť tvorí upínacia časť, na ktorú sa upína polotovar 

a nastavuje sa do poţadovaných polôh v dvoch smeroch.  

Univerzálne zváracie prípravky sa vyhotovia prestavbou existujúcich špeciálnych prípravkov 

zavedením vhodných pohyblivých dorazov a upínacích prvkov na upínacej časti. Kotviaca 

časť ostane bez zmien. Tieto univerzálne zváracie prípravky sa budú vyuţívať na zváranie 

rôznych typov vzpier,  

rôznych typov priečnikov a predstavkov a rôznych typov pozdĺţnikov. Zváracie prí-

pravky sú zakreslené na obr. 9.    
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Obr. 9 Schéma zváracích prípravkov a) jedna kotviaca časť, b) dve kotviace časti 

ZÁVER 

Silná konkurencia, globalizácia, tlak trhu a zákazníkov núti výrobcov  dodávať viac produk-

tov, častejšie  inovovať, zavádzať nové produkty a zvyšovať kvalitu výrobkov. Moţno kon-

štatovať, ţe práve tieto zmeny spôsobujú menšiu sériovosť, ale vyššie náklady. Preto je po-

trebné venovať sa práve výrobe, hľadať vhodné riešenia ako prispieť k zníţeniu nákladov 

a zvýšeniu výkonov vo výrobnom procese. Tento príspevok  sa zaoberá problematikou vý-

robného procesu výroby vagónov, ktorého  cieľom bolo analyzovať súčasný stav výroby va-

gónov a navrhnúť optimálne riešenie vedúce k zvýšeniu efektívnosti výrobného procesu. 

Navrhovaným riešením je predmetné rozmiestnenie výroby hlavných podskupín – priečnikov, 

predstavkov a pozdĺţnikov vagónov. Návrh rieši nedostatky zistené analýzou efektívnejším 

vyuţitím výrobných priestorov, súvislým prepojením výrobného procesu a zoskupením výro-

by predstavkov a hlavných priečnikov v jednom výrobnom objekte.   

V konečnom dôsledku výsledok tejto práce  závisí od odbornej pripravenosti. Vyţaduje si 

odborný prístup k práci a spájanie teórie s praxou. Racionálne uplatnenie týchto poznatkov 

skvalitňuje a zdokonaľuje proces výroby, čo vedie k celkovej efektívnosti.  

Literatúra: 

[1] Lambert, D., Stock, J., Ellram, L.: Logistika, Computer Press, Praha,ISBN 80-7226-2211 

[2] Košturiak, G.: Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie,  Ţilina, 2002 

[3] Spišák, E.: Technické materiály, interný študijný materiál  
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ABSTRAKT 
Príspevok popisuje metódu počítačovej simulácie a moţnosti kontroly kvality výroby plasto-

vej súčiastky riadením cez počítačový softvér.  

Výsledky simulácie udávajú  čas plnenia formy a priebeh rozloţenia taveniny pri zatekaní do 

formy výlisku. Údaje sú dôleţité pre dosiahnutie poţadovanej kvality súčiastky. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
počítačová simulácia, čas plnenia, rozloţenie taveniny, kvalita objemového modelu 

ABSTRACT 

This paper describes a method of computer simulation and possibility control of quality pro-

duction in plastic parts control through computer software. 

The simulation results indicate the filling time of mold and the melt performance during  melt 

distribution into the mold. Data are important for achieving the required quality parts. 

KEY WORDS 

computer simulation, filling time, melt distribution, quality volume model 

ÚVOD 

Vývoj nového výrobku je dôleţitá časť cyklu v špirále kvality a samotný proces vývoja má 

výrazný vplyv na následný výrobný proces. Proces simulácie patrí do činností, keď sa hodnotí 

konštrukcia, technológia aj technická príprava nového výrobku. Pod pojmom simulácia sa 

rozumie chovanie fyzikálneho alebo abstraktného systému pomocou modelového systému, 

ktorý zjednoduší uskutočnený proces [1,2]. Počítačový model simulácie umoţňuje lepšie po-

písať priebeh výrobného procesu a preveriť skúmaný projektovaný objekt výrobku. Simulač-

né modely v prípade plastových súčiastok napodobňujú zatekanie plastu do formy v čase. 

Prevádzajú sa experimenty na zvolenom modeli. Získané výsledky simuláciou majú pravde-

podobnostný charakter, môţu slúţiť na štatistický odhad hľadaných číselných charakteristík.  

Pri tvorbe dizajnu  a technológie objemového modelu v procese výroby  vstrekovania výlisku 

z termoplastu sa sleduje priebeh a poţadovaný vývoj [2,3]. v závislosti na výstupnej kvalite. 

Trojdimenzionálny priestor a aplikácia nástrojov v programe Pro/ Engineer umoţňuje výber z 

kniţnice materiálov a následné analýzy sú sumarizáciou simulácie s vysokým rozlíšením, 

efektmi farieb a ich kontrastmi intenzity. 

 

Parametre simulácie  

Predmetom simulácie sa stáva simulované prostredie na určenie správnosti umiestnenia polo-

hy vtokových kanálov, výber vtokovej sústavy, popis priebehu v čase plnenia dutiny formy, 

umiestnenie chladenia formy, proces vzniku studených spojov, deformácie výlisku a ich prie-

beh, určenie vstrekovacieho cyklu, určenie výšky dotlaku, výskyt vzduchových bublín, rozlo-

ţenie rozdielu povrchových teplôt. 

 



 

203 

 

Metóda výskumu 

Plastic Advisor 7.0 je súčasťou produktov Pro/Engineer. Pre svoju prácu vyţaduje 

Pro/E-Foundation akúkoľvek jeho predchádzajúcu podobu (ADP, Basic Package, 

Concurrent Package atd.). HW poţiadavky sú totoţné s poţiadavkami na Pro/E-

Foundation.  

Na simuláciu vhodných parametrov [4,5]. bol pouţitý materiál s obchodným názvom MAK-

ROLON KU 1, ktorý má teplotu topenia 139 
0
C. 

 

Parameter vstrekovania pou-

ţitý pre simuláciu 

Hodnota pre viac 

vtokových kanálov 

Hodnota pre jeden 

vtokový kanál 

Jednotka 

Maximálny vstrekovací tlak 250 250 MPa 

Teplota média - - °C 

Teplota tavenia 300 300 °C 

Teplota formy 90 90 °C 

Rýchlosť vstrekovania  

(objemová) 

0,69 0,89 cm
3
.s

-1
 

Čas cyklu 25,09 25,09 s 

Čas chladenia 20 20 s 

Čas pre dotlak - - s 

Vstrekovací tlak 43,15 53.69 MPa 
Tab. 2 Parametre pre výpočet simulácie pre vtokové kanály 

Simulačné experimenty a ich výstupy 

Prevedenou analýzou sa sledovalo optimálne nastavenie času zatekania a potrebného dotlaku. 

V procese simulácie sa ukázala rýchlosť taveniny na začiatku zatekania s nízko dosiahnutými 

hodnotami a jej nárast bol plynulý. Zatekanie taveniny termoplastu do dutiny formy bolo 

sprevádzané rýchlymi zmenami tlaku, teploty a viskozity taveniny. 

 

 
Obr. 1 Objemový model, Vplyv času zatekania 

formy na vstrekovací čas pre jeden vtokový kanál 
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Obr. 2 Objemový model, Vplyv času zatekania 

formy na vstrekovací čas pre viac vtokových 

kanálov 

Čas plnenia pre viac vtokov dosiahol 0,69 s a pre jeden vtok 0,89 s ako je analyzované na 

 obr.1 a 2. Doba plnenia sa odvíjala od rýchlosti vstrekovania, t.j. od rýchlosti pohybu závi-

tovky, ktorá závisela na technologických podmienkach hlavne na teplote taveniny  a na vstre-

kovacom tlaku. 

 

 
Obr. 3 Objemový model, Vplyv dotlaku  na 

vstrekovací čas pre viac vtokových kanálov 

 

 
Obr. 4 Objemový model, Vplyv dotlaku  na 

vstrekovací čas pre viac vtokových kanálov 

 

Vstrekovací tlak mal najväčšiu hodnotu pri ústi vtoku a postupným zatekaním taveniny do 

dutiny formy klesol na nulovú hodnotu. V oboch prípadoch nastal prípad nedotlaku modelu. 

Hodnota pre jeden vtok podľa obr.4 je 53,04 MPa a pre viac vtokov 42,18 MPa.  
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Posudzovaný parameter Jeden vtok Dva vtoky 

Čas plnenia formy 0,89 s 0,69 s 

Kvalita plnenia formy Vysoká Vysoká 

Vstrekovací tlak 53,69 MPa 43,15 MPa 

Tvorba zvarových spojov Minimálna Minimálna 

Vznik vzduchových bublín áno áno 

Tab. 3 Prehľadný popis posudzovaných parametrov pre rozdielny počet vtokov 

ZÁVER 

Výsledky počítačovej simulácie objemového modelu udávajú nastavenie optimálnych proces-

ných faktorov. Sledovaním ďalších simulovaných priebehov sa dosiahlo efektívne nastavenie 

vstrekovacieho stroja s kvalitnejším  výstupným výliskom v sledovaných povrchových a 

funkčných parametroch. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek je zaměřen do oblasti time managementu. Na základě zpracovaných výsledkŧ em-

pirických výzkumŧ jsou v něm zobecněny získané poznatky a doporučení vedoucí k vyšší 

produktivitě pracovních činností. Příspěvek se věnuje především pracovníkŧm, jejichţ pra-

covní činnosti nelze jiţ z povahy vykonávaných pracovních činností normovat. Výsledky ana-

lýzy práce jsou však vhodným nástrojem k nalezení odpovědi na základní otázku: „Proč jsou 

někteří pracovníci výkonnější neţ ostatní?“ Nutnou základní podmínkou jsou srovnatelné 

pracovní podmínky a ostatní vstupy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Produktivita práce, analýza pracovních činností, produktivní činnosti, neproduktivní činnosti, 

time management 

ABSTRACT  

The paper is aimed to the field of time management. There are generalized obtained findings 

and recommendations which lead to higher working tasks productivity on the basis of the pro-

cessed results of empirical researches. The paper especially deals with workers which wor-

king activities cannot be standardized form the character of the performed working tasks. The 

results of working analyze are suitable tool for finding the answer for issue: “Why are some 

workers more efficient the others?” The necessary basic condition are the comparable wor-

king conditions and others inputs.    

KEY WORDS  

Working productivity, working tasks analysis, productivity activities, nonproductive activi-

ties, time management   

ÚVOD 

Sniţování mzdových nákladŧ je zvláště v období krize velmi aktuální otázkou. Mzdové ná-

klady tvoří především ve sluţbách podstatnou část celkových nákladŧ kaţdé organizace. 

Z tohoto dŧvodu jsou významné a je nutné se na ně zaměřit. Jedním z nástrojŧ slouţící k iden-

tifikaci účelně vynaloţených mzdových nákladŧ a neúčelně vynaloţených představuje analýza 

pracovních činností. Osobní produktivita práce kaţdého pracovníka totiţ přispívá 

k výkonnosti celé organizace. Na území České republiky se analýzou pracovních činností 

zabývali autoři především v prŧběhu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Snímkováním 

práce se například zabýval Horný (1964), Matoušek a Rŧţička (1977), Středisko pro normo-

vání a ekonomiku práce v zemědělství (1961), Ginsburg (1957), Pikala (1976) a další. Většina 

autorŧ se však zabývala analýzou práce dělnických profesí (zemědělství, rudný prŧmysl, 

apod.), případně prováděla výzkumy v oblasti prŧmyslu. Jde tedy o pracovní procesy, které 

lze normovat. Tato práce se však vychází z výzkumu analýzy pracovních činností akademic-

kých pracovníkŧ na veřejné vysoké škole.    
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1 CÍL A METODIKA  

Cílem článku je vymezit základní doporučení, které přispívají k vyšší produktivitě práce aka-

demických pracovníkŧ jako specifické profesní skupiny pracovníkŧ. V článku bylo čerpáno 

z úspěšně ukončeného výzkumného projektu „Struktura pracovních činností akademických 

pracovníkŧ“ na Provozně ekonomické fakultě, Mendelovy univerzity v Brně registrovaného u 

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod 

evidenčním číslem SP 1100831/2101 a navazuje na odborné vědecké příspěvky především 

Kotrby a Omelky (2010) a Kotrby (2010), ve kterých jsou zpracovány dílčí části celého vý-

zkumu.  

Základní metodikou výzkumu byla analýza pracovního času akademických pracovníkŧ a sta-

tistická analýza získaných výsledkŧ. Snímkování se celkem zúčastnilo 9 vedoucích a zástupcŧ 

vedoucích kateder, 4 profesoři a docenti, 16 odborných asistentŧ a asistentŧ. Výzkum probíhal 

u kaţdého respondenta 10 pracovních dní. Akademičtí pracovníci byli osloveni osobně vý-

zkumníky. Na ústavech byly vyvěšeny letáky informující o výzkumu. Nabídka účasti na pro-

jektu byla zcela bezplatná a dobrovolná.  

Výchozím předpokladem byl fakt, ţe kaţdá vysoká škola má svŧj vlastní systém rozdělení 

pracovní doby akademických pracovníkŧ (viz článek Kotrby a Zahradníka, 2010). Je tedy 

otázkou, zda by i tato oblast nešla sjednotit. Druhým předpokladem byla nutnost přihlédnout 

ke specifikŧm akademické práce, jenţ budou v příspěvku blíţe charakterizovány.   

2 VLASTNÍ PRÁCE  

2.1 Empirické nálezy  

V této části vědeckého příspěvku jsou zveřejněny základní poznatky, které byly zjištěny 

z provedeného empirického výzkumu. V prvé řadě jde o klasifikaci pracovních činností aka-

demických pracovníkŧ do základních druhŧ pracovních činností. Dále zde budou charakteri-

zovány jednotlivá specifika akademické práce.     

2.1.1 Druhy činností akademického pracovníka 

Z empirického materiálu bylo zjištěno, ţe všechny pracovní aktivity akademického pracovní-

ka lze rozdělit do těchto základních druhŧ činností: 

 Pedagogická činnost  

 Vědecko-výzkumná činnost 

 Administrativní činnost 

 Ostatní činnost 

Do pedagogických činností patří veškerá výuka (přednášky, semináře, cvičení) a její příprava, 

vedení disertačních, diplomových a bakalářských prací, konzultace se studenty, opravování 

seminárních prací, zkoušení, oprava testŧ, apod. Patří sem také účast v komisích u státních 

závěrečných zkoušek na všech typech vysokoškolského studia.   

Do vědecko-výzkumné činnosti se řadí tvorba vědeckých příspěvkŧ, monografií a dalších 

odborných prací a článkŧ, sběr empirického materiálu, jeho zpracovaní a vyhodnocení, tvorba 

grantových ţádostí, odborná posuzovatelská činnost, „načítání“ a studium odborných zdrojŧ, 

apod. U akademických pracovníkŧ, které zastávají na vysoké škole rŧzné funkce (proděkan, 

prorektor, vedoucí ústavu) byla rovněţ identifikována účast v rŧzných odborných komisích, 

poradách a zasedáních. 

Administrativní činnosti zahrnují aktivity spojené s univerzitním informačním systémem 

v souvislosti s vysokoškolskou výukou (spojené s výukou, zadávání známek, zápočtŧ, apod.), 
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ale také vědeckovýzkumnou činností (zařazování příspěvkŧ do systému, výkazy RIV, admi-

nistrativa řešených projektŧ, apod.). Akademický pracovník však musí často zvládat také per-

sonální administrativu (cestovní příkazy, plány dovolené, hodnocení uplynulého roku, apod.). 

Do ostatních činností lze zařadit veškeré ostatní činnosti, které akademický pracovník vyko-

nává a nelze je zařadit do předchozích kategorií. Patří sem například rŧzné konzultace, výpo-

moc kolegŧm, diskuse v rámci konzultačních hodin, ale i mimo ně, apod., spolupráce s praxí 

vedoucí k získání praktických zkušeností.   

2.2.1 Charakteristika specifika akademické práce 

Akademická profese vykazuje řadu specifik, které je nutné pro její analýzu brát v úvahu. Je to 

typický příklad povolání, které dle profesora Douglase McGregora řadí do teorie Y. Vedení 

tak probíhá spíše systémem odměn a tvŧrčí volnosti.  

Jde především o tvŧrčí náplň akademické práce, která nelze nanormovat. Zde jde především o 

vlastní sebekázeň a sebe regulaci kaţdého výzkumníka. Dŧleţitá je motivace především mla-

dých pracovníkŧ a jejich zapojení do výzkumných projektŧ. Specifikem bývá časová a prosto-

rová neohraničenost pracovních úkolŧ. Akademičtí pracovníci (dle výsledkŧ uvedeného vý-

zkumu) často pracují doma, nevyhýbají se práci v noci. Je to z dŧvodu vysokých intelektuál-

ních nárokŧ akademických činností, které nelze časově omezit pouze na pracovní dobu.        

Další odlišnost představuje kariérní postup oproti komerční praxi a systém odměňování. Kari-

érní postup je zaloţen na získávání akademických titulŧ. Kaţdá vysoká škola má vytvořen 

svŧj vlastní systém podmínek jejich získávání. S kariérním postupem je spojen systém odmě-

ňování, který se na akademické pŧdě (veřejné vysoké školy) řídí mzdovými tabulkami. Dŧle-

ţitá jsou dvě hlediska: délka praxe a akademická kvalifikace. Akademická pracoviště ještě 

mohou mít vypracovány své vlastní stimulační systémy, které mají za cíl stimulovat akade-

mické pracovníky k vyšší publikační aktivitě a vědeckovýzkumné spolupráci v rámci projektŧ 

a grantových příleţitostí. 

Nevýhodou akademické práce je zaměřenost akademických pracovníkŧ jak na oblast vědec-

kovýzkumných aktivit, tak na pedagogické činnosti. Pracovník tak musí mít osvojeno více 

dovedností z rŧzných oblastí. Nemŧţe být pouze vědeckým pracovníkem, který pracuje pouze 

ve své kanceláři, ale musí umět pracovat s lidmi. A to jak na akademické pŧdě s posluchači, 

tak v rámci projektŧ se zástupci státní správy a firemní praxe.  

S tím rovněţ souvisí i zvýšené poţadavky na cestování spojené s návštěvou firem (pokud 

akademický pracovník není „čistým“ teoretikem), sběrem empirického materiálu, účasti na 

vědeckých konferencích, pedagogických stáţích na zahraničních univerzitách, apod. Pracov-

ník by měl být velmi flexibilní. Současně se zvyšují poţadavky na jazykové dovednosti (pře-

devším anglický jazyk).  

2.3.1 Empirické zjištění 

Pomocí výzkumu byly zjištěny tyto výsledky: 

 Akademický pracovník nepracuje se pouze na svém pracovišti (práce doma, 

v zahraničí, v praxi, apod.). 

 Je nutné přihlíţet ke specifikŧm jednotlivých profesí, které v tomto případě byly spe-

cifikovány v předešlé kapitole.  

 Pro zvýšení výkonnosti pracovníka je nutné vytvořit jasný stimulační systém (systém 

odměn), který bude obsahovat jednoznačná hodnotící kritéria. 

 Dalším poţadavkem jsou uspokojivé pracovní podmínky a podporující organizační 

kultura (větší časová flexibilit, vybavenost a stav kanceláře, přístup k odborným 
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zdrojŧm, literatuře, vědeckým databázím, celkové pracovní podmínky a vztahy na 

pracovišti, apod.). 

 Pokud má vysoká škola více pracovišť, které jsou dislokovány, musí akademický 

pracovník často za výukou cestovat, coţ představuje časové ztráty.  

2.2 Doporučení a návrhy 

V abstraktu článku byla poloţena zásadní otázka: Proč je některý pracovník výkonnější neţ 

jiný? Pokud budeme abstrahovat od rozdílných vstupŧ (vědomosti, znalosti, délka praxe, štěs-

tí, apod.), tak velkou roli má zvládání vlastního time managementu. Jde o efektivní zvládnutí 

svých pracovních úkolŧ, které vedou k vyšší pracovní produktivitě.  

Dŧleţitá je rovněţ volba priorit, sdruţování stejných činností a moţnost delegování některých 

činností (na studenty, doktorandy a sekretářky). To se týká především administrativy, zpraco-

vání empirických dat, apod. Vysoká škola by měla mít zpracována jasná kritéria hodnocení 

produktivity práce a propracované náplně pracovních činností, se kterými by měli být pracov-

níci seznámeni. Stimulační systém má vést k dosahování kariérních cílŧ. 

Vhodné je také v rámci efektivního time managementu udrţovat zásadu prázdného stolu, kdy 

se nám nehromadí nejrŧznější dokumenty a úkoly k vyřízení, ale snaţíme se je vyřešit oka-

mţitě a dále se jimi nezabývat. Velmi dŧleţitá je tvorba denního plánu a jeho dodrţování. 

Vhodné je rovněţ vyváření a práce v rŧzných týmech na fakultě, jako jsou: 

Pedagogické krouţky, které jsou výhodné především v případě velké katedry, aby byly po-

dobné předměty seskupeny a pedagogičtí pracovníci si navzájem pomáhali, podporovali se a 

vyloučili duplicity (aby se některé téma neučilo vícekrát a předměty se tak navzájem „nevy-

krádaly“).  

Vědecko-výzkumných krouţkŧ slouţící k týmové práci na rŧzných projektech a grantech. 

Jde o zapojení vědecko-výzkumných pracovníkŧ z více vysokoškolských ústavŧ a vytvoření 

tak interdisciplinárních týmŧ, coţ v praxi běţně funguje. Takovéto sloţení týmŧ je výhodné 

především pro podávání grantových ţádostí a vzájemné obohacení se a rozvoj. Lidé mají totiţ 

tendenci problém vidět a řešit pouze ze svého úhlu pohledu, své pozice a odborného zaměření 

(právník, ekonom, účtař, psycholog…).  

2.1.1 Rozdělení pracovní doby 

Kolik času by měl věnovat pedagogickým aktivitám docent, profesor, odborný asistent a asis-

tent? Zabezpečení výuky by se mělo lišit. Zde je moţné doporučení:    

Odborný asistent, asistent – by měl vykonávat pedagogickou činnost minimálně polovinu 

své pracovní doby, tedy 20 hodin/týden. V případě zabezpečení cvičení (např. 10 stejných 

cvičení za týden) lze vyuţít v maximální moţné míře studenty doktorského stupně studia.  

Docent – by měl vyučovat maximálně třetinu své pracovní doby, tedy 14 hodin/týden, aby 

neztratil kontakt se studenty v rámci cvičení. Stěţejní by však mělo být zabezpečení předná-

šek.  

Profesor – představuje nejvyšší akademickou kvalifikaci, proto doporučuji maximálně čtvrti-

nu pracovní doby (10 hodin/týden) věnovat pedagogickým aktivitám. Dŧvod je stejný jak u 

docenta, tedy neztratit kontakt se studenty. Na českých vysokých školách však není zvykem, 

aby profesoři vedli cvičení. Dalším úkolem je mentoring v podobě podpory mladých akade-

mických pracovníkŧ, jejich výchova a nástupnictví (předávání garantství předmětŧ „sluţebně 

mladším“). Jde o předávání zkušeností mladším, hospitace v hodinách, kontrola v podobě 

hlídání odborné a pedagogické kvality vyučovaných předmětŧ, ale také poskytování zpětné 

vazby svým kolegŧm. Toto je velmi dŧleţité především pro mladé, začínající pedagogy. Dru-

hým efektem je udrţení si přehledu o probíhající výuce a přístupu kolegŧ. Inspekce ve vý-
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sledkŧ výzkumu analýzy pracovních činností nebyly téměř vŧbec uvedeny. Je proto moţné, 

ţe je akademičtí pracovníci berou spíše za ztrátu času. 

ZÁVĚR 

Cílem článku bylo vymezit základní doporučení vedoucí k vyšší produktivitě práce akade-

mických pracovníkŧ. Základní metodikou výzkumu byla analýza pracovního času akademic-

kých pracovníkŧ a statistická analýza získaných výsledkŧ. Pracovní činnosti akademických 

pracovníkŧ byly rozděleny na pedagogické činnosti, vědecko-výzkumné, administrativní a 

ostatní činnosti. V rámci jednotlivých kategorií byly specifikovány konkrétní vykonávané 

činnosti. Nutné je brát v úvahu mnoho specifik akademické práce, jako je například specifická 

náplň práce, kterou lze obtíţně normovat, časová a prostorová neohraničenost plnění pracov-

ních úkolŧ a specifický kariérní postup a odměňování. Vyšší poţadavky na pracovníky jsou i 

dány jejich zaměřeností jak na oblast výzkumu, tak na pedagogické aktivity. Základem je 

efektivní řízení spotřeby svého pracovního času, které povede k vyšší pracovní produktivitě. 

Dŧleţitá je rovněţ volba priorit, sdruţování stejných činností a moţnost delegování. Stimu-

lační systém má vést k dosahování kariérních cílŧ. Vhodné je i vytváření pedagogických a 

vědecko-výzkumných týmŧ, které by měly být velmi stimulační především pro mladé, začína-

jící akademické pracovníky. Odborný asistent, asistent by měl vykonávat pedagogickou čin-

nost minimálně polovinu své pracovní doby, tedy 20 hodin/týden. Docent maximálně 14 ho-

din/týden a profesor maximálně 10 hodin/týden a zbytek pracovního času věnovat vědecko-

výzkumným aktivitám, nebo jiným činnostem, které mají za cíl podporu ostatních akademic-

kých pracovníkŧ. 
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ABSTRAKT  

Keďţe tvorba 3D modelov vo všetkých štandardne pouţívaných CAD systémoch je zaloţená 

na parametrickom modelovaní, celá tvorba 3D modelu príslušného výrobného prostriedku je 

zaznamenaná pomocou rozmerových parametrov a geometrických väzieb. Virtuálny 3D mo-

del príslušného výrobného prostriedku je moţné vytvoriť niekoľkými spôsobmi. Závisí to od 

účelu modelu a od dostupnosti dát.   

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Laboratórium projektovania, riadenia a manaţovania výroby, CATIA, 3D modely, CyberGlo-

ve II 

ABSTRACT  

As the creation of 3D models in all standard used CAD systems is based on the parametric 

modelling, all 3D models creation of the production instrument is recorded through the di-

mensional parameters and geometric relations. Virtual 3D model of the production instrument 

can be created in several ways. It depends on the purpose of the model and the availability of 

data.  

KEY WORDS  

Laboratory of projection, control and management of production, CATIA, 3D models, 

CyberGlove II 

ÚVOD 

Výskumné  centrum  inovácií  automobilových  komponentov SjF TU v Košiciach v svojej 

štruktúre má zahrnuté aj " Laboratória projektovania, organizovania a riadenia a výroby ". Je 

to novo koncipované laboratórium, ktoré sa zameriava na výskum a vývoj  v oblasti projekto-

vania, plánovania, organizácie a riadenia výroby, projektového riadenia, riešenia inovačných, 

racionalizačných a modernizačných projektov výrobných systémov, ich manaţovania 

a ekonomického hodnotenia predovšetkým u dodávateľov automobilového priemyslu.  

Laboratórium nemá koncepčne vymedzený ţiaden existujúci „pilotný vzor". Novosť prístupu 

je v profilácii na aktivity výskumného a výučbového charakteru súvisiace s výrazným zvyšo-

vaním produktivity.  

1 ZAMERANIE LABORATÓRIA  

V predmetnom laboratóriu sú realizované laboratórne práce s príslušným laboratórnym vyba-

vením, špecializujúce sa na experimentálne analýzy a optimalizáciu pracovných postupov 

v hybridných montáţnych, paletizačných, baliacich a ďalších finálnych  procesoch výroby a 

špecializovaný učebný segment s didaktickými a počítačovými technickými  prostriedkami 

a softvérovým vybavením podriadeným  tréningovému modelu vzdelávania. [2] 
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Laboratórium odvodzuje svoje hlavné ciele od vymedzených smerov rozvoja dodávateľského 

priemyslu, t.j. reflektuje najmä na nasledujúce [2]: 

 dynamika inovácií, nové materiály, nové vývojové schémy, nové prvky a systémy 

automobilov a technológie ich výroby, 

 reinţiniering podnikových procesov, zmeny podnikovej stratégie, konkurenčné po-

stupy, projekty modernizácie výrobnej základne, inovácia a príprava 

a prevádzkovanie  nových výrob, 

 globalizácia podnikov, sieťová a znalostná ekonomika, informačné a logistické siete, 

partnerstva, outsourcing, virtuálne organizačné štruktúry a pod., 

 nové techniky vo výskume a vývoji, simultánne inţinierstvo, informačné technoló-

gie, inovačné spravodajstvo, techniky tvorivosti, počítačové simulácie,  virtuálna rea-

lita a iné, 

 rast významu ľudských zdrojov, variabilita foriem  vzdelávania,  tréningové techniky 

proinovačná orientácia a celoţivotné vzdelávanie. 

2 EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE 

2.1 Generovanie štruktúry výrobného systému v prostredí virtuálnej reality 

Metodické postupy projektovania štruktúr výrobných systémov boli overované 

v programovom systéme Catia V5 R19. Pracovné  prostredie programového systému Catia 

V5 R19 je na Obr.1. Pre prácu s virtuálnou realitou bol vyuţívaný aj software Virtual Hand 

for CATIA, ktorý obsahuje moduly pre CAD program CATIA. [1] 

Software Virtual Hand for CATIA zabezpečuje interakciu dátovej rukavice s prostredím CA-

TIA. S objektmi namodelovanými v programe CATIA sa dá manipulovať, hýbať a s pouţitím 

väzieb sa dajú aj rozpohybovať zostavy ako napr. motor (točením zotrvačníka sa hýbu piesty 

motora a pod.). 

Pri experimentálnom overovaní princípov projektovania výrobných systémov v prostredí vir-

tuálnej reality boli vyuţívané vytvorené 3D modely vybraných druhov výrobných prostried-

kov uloţené v príslušných databázových moduloch. 

 
Obr.1 Pracovné  prostredie Catie V5 R19 
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Pre tvorbu modelov bol zvolený postup, pri ktorom boli ako prvé vytvorené základné spodné 

časti jednotlivých 3D výrobných strojov. K týmto základným prvkom boli ďalej a postupne 

pridávané ďalšie konštrukčné prvky, pokiaľ nevznikol celý model.  

V pracovnom prostredí aplikácie Mechanical Design  sa po zvolení príkazu Part Design 

, ktorý slúţi pre navrhovanie objektov pomocou objemového modelovania, volí prostredie 

Sketcher , v ktorom sa vytvárajú jednotlivé časti modelov a to pomocou pôdorysov profi-

lov jednotlivých konštrukčných častí, z ktorých pomocou spustenia funkcie  Pad   

vznikne teleso základného prvku.  [1] 

Generované výkresy modelov, ktoré sú tvorené pomocou modulu Drafting  – generova-

nie výkresovej dokumentácie na základe 3D modelu, boli tvorené pomocou zvolenia prísluš-

nej roviny. Za vzťaţnú rovinu bola zvolená predná časť navrhovaných 3D modelov. Po vy-

tvorení 2D priemetu modelu sa zvolili ďalšie dva pohľady pre moţnosť zakótovania rozmerov 

modelov. Pri tvorbe modelov sa vyuţíva pomocná výkresová dokumentácia, v ktorej sú zakó-

tované príslušné (najväčšie) rozmery modelov. Posledným krokom je voľba ich farby. Vyvo-

laním kontextového menu a následným zvolením poloţky Properties, je moţné v záloţke 

Graphic nastaviť farbu a taktieţ transparentnosť modelu. [4] 

2.2 3D modely výrobných prostriedkov 

Virtuálne modely v pracovnom prostredí Catia V5 R19 sú vytvorené v mierke 1:1. Východis-

ková výkresová dokumentácia formátu A4 na základe ktorej boli vytvárané modely je v  

mierke 1:50.  

Na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 2 aţ Obr. 6) sú uvedené príklady 3D modelov výrobných 

prostriedkov pouţívaných pri experimentálnom generovaní štruktúr výrobných systémov. 

 

          

        Obr.2 3D Model hrotového sústruhu                    Obr. 3 3D model rovinnej brúsky 
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     Obr.3 3D model stojanovej vŕtačky             Obr.4 3D model univerzálnej frézovačky 

Manipulácia 3D modelov výrobných prostriedkov vo virtuálnom výrobnom priestore bola 

realizovaná dátovou rukavicou CyberGlove II. Dátová rukavica CyberGlove II, vybavená 18 

senzormi na zachytávanie pohybov prstov a rúk, umoţňuje uchopenie 3D modelu a jeho pre-

miestňovanie vo virtuálnom priestore v osi x, y, z do poţadovanej polohy. Obr. 5 zobrazuje 

dátovú rukavicu. [6] 

   

Obr.5 Práca s 3D virtuálnou rukavicou CyberGlove II 

Projektové návrhy, ktoré sú vytvárané pomocou dátovej rukavice sa dajú v definovanom vir-

tuálnom výrobnom priestore interaktívne meniť. Princíp priestorovej manipulácie s 3D mo-

delmi je uvedený na obr.6 

 
Obr.6 Ukáţka princípu priestorovej manipulácie 3D modelov výrobných prostriedkov 
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Pri projektovaní pracovísk sa musia dodrţiavať určité zásady. Spôsob usporiadania strojov je 

rôzny (pozdĺţne, priečne, šikmé, nepravidelné). Vymedzenie  skutočnej potreby plôch taktieţ 

závisí od zoskupenia strojov (jeden rad strojov, resp. dva rady strojov). [1] 

Vymedzenie plôch výrobného pracoviska taktieţ záleţí od potreby zachovávať vzdialenosti 

medzi strojmi, medzi strojmi a prvkami budovy (stĺpy, steny), medzi radami strojov (priecho-

dy, prejazdy), resp. medzi radou strojov.  

Určovanie šírky prístupových a dopravných komunikácií pri tvorbe výrobného systému pred-

pisuje norma STN 26 9010.  

Pomocou virtuálnych modelov sa v prostredí Assembly Desing  bol interaktívne  vytvore-

ný výrobný systém  znázornený na obr.7.  

 

 
Obr.7 Variant 3D modelu výrobného systému vytvorený vo virtuálnom prostredí Catie 

ZÁVER 

Príspevok prezentuje zameranie Laboratória projektovania, organizovania a riadenia a výroby, 

ktoré sa zameriava na výskumné a výučbové aktivity  v oblasti projektovania, plánovania, 

organizácie a riadenia výroby, projektového riadenia, riešenia inovačných, racionalizačných a 

modernizačných projektov výrobných systémov, ich manaţovania a ekonomického hodnote-

nia.  

Príspevok sa tieţ zameriava na metodické postupy projektovania štruktúr výrobných systé-

mov, ktoré boli overované v programovom systéme Catia V5 R19. Pri overovaní princípov 

projektovania výrobných systémov v prostredí virtuálnej reality boli vyuţívané 3D modely 

vybraných druhov výrobných prostriedkov, ktoré sú uloţené v príslušných databázových mo-

duloch. Manipuláciu 3D modelov vo virtuálnom výrobnom priestore bola zabezpečovaná pro-

stredníctvom dátovej rukavice CyberGlove II.  

 

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu "Centrum výskumu riadenia technických, 

environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v stro-

járstve" (ITMS: 26220120060), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – aktivita 3.1 Integrované projek-

tovanie výrobných systémov na báze fyzického a virtuálneho modelovania. 
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ABSTRAKT  

Príspevok je zameraný na moţnosti vyuţitia optimalizačných nástrojov v etape návrhu výrob-

ného procesu s aspektom na objemové tvárnenie v rámci technologickej prípravy. Prezentuje 

tieţ moţnosti uplatnenia informačných technológií pri komplexnej analýze výrobného proce-

su prostredníctvom databázových modulov a kognitívnych systémov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Optimalizáčné nástroje, technologická príprava výroby, informačné technologie (IT), 

simulačné experimenty 

ABSTRACT  

The article is focused on possibilities of optimalization tools using according to the design 

stage of production process with aspect to forging in frame of the technological production 

preparation. The possibilities of information technologies application in the production pro-

cess complex analyse by means of the database modules and cognitive systems are   presented 

too. 

KEY WORDS  

Optimalization tools, technologic production preparation, information technologies (IT), si-

mulation experiments 

ÚVOD 

Jeden IT produkt, resp. analyzačný /optimalizačný/ nástroj asi nie je postačujúci ku komplex-

nému návrhu výrobného procesu. Nutnosťou je zvaţovanie kombinácií, variácií prostriedkov 

a metód. Ide prevaţne o riadenie dát, informácií a procesov v priebehu realizácie zákazky 

/poprípade zmenového riadenia/ . 

„V oblasti IT technológií sa stretávame s veľkým mnoţstvom termínov, viac či menej 

zrozumiteľných skratiek a beţný uţívateľ sa v tejto spleti pojmov môţe veľmi ľahko stratiť „ 

(Svoboda, J., 2008). 

1 STRUČNÝ POHĽAD NA ANALÝZU PROCESOV A NÁSTROJE ICH  

      OPTI MALIZÁCIE 

Absolútnym riešením je „komplexná“ analýza výrobných procesov a ich následná optimalizá-

cia. Výrobné procesy sa musia prispôsobovať aktuálnym poţiadavkám a moţnostiam, to 

znamená, ţe nie sú statické, ale naopak dynamické. Prispôsobenie sa aktuálnym vstupom je 

vhodné čo najkratšie a najefektívnejšie. 

V rámci analýzy procesu by mali byť aplikované relácie s  niektorými nástrojmi kvality, ako 

napríklad FMEA vo vstupnej analýze ponukového konania (odkrytie potenciálnych nedostat-
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kov – duplicita činností, chýbajúce operácie, optimálna dávka...) alebo SPC v priebehu proce-

su (sledovanie cieľových hodnôt, ...). 

Aplikácia optimalizačných metód môţe zniţovať časové, materiálové náklady na získanie 

optimálnych hodnôt procesu (technologických parametrov) a zvyšovať mieru ich presnosti. 

Automatizácia rutinných prác prostredníctvom digitálneho spracovania sa stáva štandardom 

v oblasti technologickej prípravy výroby. 

V súčinnosti s experimentálno – štatistickými metódami je moţné pouţiť aplikačné nástroje 

zaloţené na prostriedkoch umelej inteligencie - kognitívnych výpočtoch (expertné systémy, 

teória fuzzy mnoţín, genetické algoritmy a programovanie,  atď.) 

2 STRUČNÝ NÁČRT OPTIMALIZAČNÝCH METÓD 

Aplikované experimentálno-štatistické metódy môţu byť jednofaktorové alebo viacfaktorové.  

Voľba metódy determinácie parametrov závisí od komplexnosti ich vzťahu k faktorom 

ovplyvňujúcim proces /napr. pevnosť Rm (teplota), tvárniaca sila Ft (Rm, plocha výtvarku,...)/ 

alebo od miery zjednodušenia analýzy, samozrejme nie na úkor jej kvality. 

 
 

Determinácia obsahu 

analýzy 

experimentu/ 

Modelovanie 

Výpočtové riešenie 

Interpretácia 

Splnenie kritérií 

Obr.1 Ilustračný  náčrt analyzačného cyklu 

 
    FMEA. ... 

    SPC, ... 

Zabezpečenie 

stability procesu 
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Jednofaktorové matematické metódy: 

 dichotomická /postupné delenie intervalu, v ktorom očakávame extrém na dve rovna-

ké časti/, 

 zlatý rez /určovanie symetrických bodov podľa stredu v intervale neurčitosti/,  

 Fibonaccciho /symetrická metóda /, 

 Newtonova /lineárne hľadanie extrému s pouţitím derivácie/ ... 

 

Pri jednofaktorovej optimalizácii sa systematicky sa mení len hodnota optimalizovaného fak-

tora, pri nemennej hodnote ostatných faktorov, aţ po dosiahnutie ţiadaného extrému kritéria 

optimálnosti /lokálne extrémy - maximum, resp. minimum/. Ak je počet faktorov, ktorých 

optimálne hodnoty sa pokúšame zistiť  väčší ako jedna, ide o viacfaktorovú optimalizáciu.  
 

Medzi viacfaktorové  metódy patrí napr.: 

 Gaussova-Seidelova /viacnásobné vyuţitie jednofaktorovej optimalizácie/, 

 náhodný výber /náhodný výber smeru pohybu k optimu/, 

 relaxačná /gradientna metóda, vyţaduje predbeţný popis procesu regresnou rovni-

cou, pohyb k optimu sa uskutočňuje v smere súradnicovej osi/, 

 Boxova-Wilsonova /gradientna metóda, vyţaduje predbeţný popis procesu regres-

nou rovnicou, pohyb k optimu sa uskutočňuje v smere najväčšieho stúpania/. 

 

3 ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA PROSTREDNĆTVOM SIMULAČNÝCH 

      EXPERIMENTOV 

Ak je  fyzická realizácia experimentu spojená s moţnosťou väčších materiálových strát, 

s relatívne vysokými poţiadavkami na bezpečnosť práce a pod. môţe byť simulácia procesu 

efektívnym nástrojom. Je potrebné mať vţdy na zreteli, ţe simulácia experimentu je náročná 

na skúsenosti, vzhľadom k tomu, ţe zle koncepčne navrhnutá simulácia /bez jasnej špecifiká-

cie, rešpektovania všetkých podstatných vplyvov a  fyzikálnych obmedzení a s nevhodne vy-

bratým softvérom alebo metódou simulácie/ môţe znamenať zbytočné plytvanie časom 

a prostriedkami.  

Jednou z ciest náhrady experimentu komplexne odráţajúceho tvárniaci proces je modelovanie 

tvárnenia, umoţňujúce overenie tvárniacich operácii na modelových strojoch a nástrojoch 

v menšej mierke. 
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Modelová skúška preverí funkciu nástroja /napr. plnenie dutiny, spôsob tečenia materiálu, 

vypĺňanie rohov, priebeh vlákien, vhodnosť predkovku a pod./. Modelovanie preverí vhodnosť 

a umoţní optimalizáciu navrhovaného tvárniaceho procesu efektívnejším spôsobom. Sa-

mozrejmosťou je potreba zobrať do úvahy koeficient podobnosti medzi skutočným výtvarkom 

a modelom. 

Podrobnejšiu zmienku treba venovať metóde konečných prvkov /MKP/, ktorej význam 

vzrastal s nárastom výkonnosti hardwaru /podmienka vzhľadom k poţiadavkám na výpočtovú 

kapacitu → odraz podstaty metódy →  algoritmizácia, matematický formulácia, .../. Počiatky tejto metódy 

siahajú do polovice 20-teho storočia. Vhodne  špecifikovaný, definovaný model a výpočtový 

nástroj /napr. Matlab-Simulink, MARC/Mentat, SuperForm, SuperForge, Deform 3D,..../ 

umoţňuje testovanie analyzovaného procesu s určitou redukciou nákladov a predikciou neo-

čakávaných chýb. Úspešné riešenie úloh je podmienené zmysluplnou algoritmizáciou tvárnia-

cich procesov /väčšina deformačných procesov má spojitý charakter a preto je vhodné apli-

kovať matematické modely v relácii s touto skutočnosťou /. 

Experimenty často vo svojej podstate skúmajú, resp. vytvárajú základňu pre posúdenie tech-

nologickosti výtvarkov, čo znamená efektívnu výrobu pri zachovaní poţadovanej kvality vý-

robku  /priaznivý pomer úţitkovej hodnoty a vlastných nákladov/. 

Obr. 2. Grafické znázornenie niektorých  optimalizačných metód 

Metóda náhodné-

ho výberu 

Gaussova-

Seidelova metóda 

Fibonacciho me-

tóda 

Dichomatická me-

tóda 

 Jednofaktorová 

optimalizácia 

 Viacfaktorová op-

timalizácia 
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Technologickosť  a s tým súvisiace atribúty je komplexne preverená aţ prostredníctvom ove-

rovacej série a reálnych etáp výroby. Absolútne vylúčenie chýb nie je moţné realizovať, pre-

toţe matematicko-fyzikálny model môţe len do podmienenej miery korešpondovať s reálnym 

procesom. Napriek tomu vhodne  navrhnutý simulačný experiment je prostriedok zlacnenia 

a skrátenia návrhového  procesu. 

Ak sa na úrovni digitálneho modelu výrobku podarí odstrániť technické problémy, je moţné 

výrazné redukovanie nákladov finálnej produkcie. Následne je pomerne jednoduché realizo-

vať rozmerové, resp. tvarové varianty digitálneho modelu a prostredníctvom integrácie inţi-

nierskych nástrojov realizovať zloţitejšie analýzy (napäťové, deformačné). 

 

Z hľadiska optimalizácie procesov tvárnenia je vhodné aplikovať konjunkciu princípov sku-

pinovej technológie (obr.3.)  a databázových  systémov, resp. expertných systémov 

s aspektom na flexibilnú prácu s poznatkami vyuţiteľnými v rámci TgPV (triedenie, filtrácia 

informácií).  

Ani široké spektrum optimalizačných a analyzačných nástrojov však nevylúči napr. vplyv 

ľudského faktora /nepozornosť, ľahostajnosť, neodbornosť, .../. 

 

ZÁVER 

V rámci analýzy výrobného procesu je vhodné mať podchytené IT systémy a metódy analýzy 

/optimalizácie/, ktoré sú k dispozícií pre automatickú realizáciu činností v oblasti TgPV. 

Dôsledkom je vhodná voľba, resp. inovácia informačných systémov a technológií (ERP, 

PDM, CAx, ES,...) 
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ABSTRAKT  

Veľa podnikov, nezávisle od ich veľkosti alebo odvetvia, v ktorom pôsobia, majú svoje pod-

nikové procesy. Dobre nastavené a efektívne riadené jednotlivé podnikové procesy umoţňujú 

podniku nielen osloviť potenciálnych zákazníkov so svojimi produktmi a sluţbami rýchlejšie 

ako konkurencia, ale umoţňujú im aj rýchlo reagovať na meniace sa poţiadavky trhu resp. 

poţiadaviek jednotlivých zákazníkov. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 

proces, riadenie, BPM, informačné systémy 

ABSTRACT  

A lot of companies, independent of their size or business branch in which they are working, 

have their business process. Good and effective customize firm’s processes help companies to 

appeal customers with their products and services faster than competitors. The companies can 

respond quickly to another’s requests of market or customers too. 

KEY WORDS  

process, management, BPM, information system 

ÚVOD 

V dnešnom tvrdom konkurenčnom prostredí čoraz viac stúpajú poţiadavky na jednotlivé 

podniky, hlavne sa kladie dôraz na efektívne riadenie, kontrolu a koordináciu kaţdodenných 

rutinných činností a procesov v jednotlivých podnikoch. Vnútro podnikové ako aj medzi pod-

nikové procesy sú v súčasnosti porovnateľné s centrálnou nervovou sústavou človeka a 

spoľahlivo nastavené jednotlivé podnikové procesy predstavujú jeden z najdôleţitejších bo-

dov v konkurenčných rozdieloch medzi jednotlivými podnikmi. Pri kaţdodennej koordinácii 

daných podnikových procesov, ľudí a samozrejme aj jednotlivých podnikových IT systémov 

sa beţne môţeme stretnúť s veľkým počtom problémov, hlavne súvisiacich s neefektívnou 

komunikáciou medzi jednotlivými organizačnými článkami/oddeleniami podniku, pri ktorej 

často dochádza k informačným „šumom“, nepochopeniu, duplicite a často krát aj chýba pri 

komunikácii medzi jednotlivými oddeleniami spätná väzba.  

Jednotlivé podniky sa preto snaţia v dnešnej dobe účelne čeliť rôznym výzvam, ako napríklad 

poţiadavke na spracovanie enormného mnoţstva dát v reálnom čase, potrebe on-line konekti-

vity do rôznych podnikových systémov a podporných sluţieb a ich prepojenia na zodpoved-

ných ľudí. Tieto aktuálne poţiadavky vyţadujú novátorský prístup k vývoju jednotlivých 

podnikových aplikácií, ich integráciu, automatizáciu a definovanie nových podnikových pro-

cesov ako prirodzených logických jednotiek, ktoré sú dôleţité pre fungovanie podniku ako 

celku. 
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PODNIKOVÉ PROCESY 

Procesy v jednotlivých podnikoch by mali hlavne zabezpečiť konkurenčnú schopnosť daných 

produktov alebo sluţieb, mali by taktieţ zabezpečiť pokles podnikových nákladov, zlepšiť 

servis pre jednotlivých zákazníkov a umoţniť pruţnú adaptabilitu na rýchlo sa meniace trhové 

podmienky v danom segmente podnikania. 

Proces môţeme definovať ako postupnosť jednotlivých úloh, ktoré nasledujú za sebou 

v danom určitom časovom poradí. Konkrétny proces slúţi na dosiahnutie vopred zadefinova-

ného cieľa/výsledku. Kaţdý proces obsahuje: 

 Jednotlivé úlohy a kroky, ktoré treba vykonať. 

 Stanovený termín, v ktorom je ich potrebné vykonať. 

 Vopred definovanú postupnosť, v akej ich treba vykonať. 

Daný podnikový proces je konkrétnym realizátorom aktivít v rámci príslušného oddelenia 

alebo modelu. Tým pádom je proces základnou jednotkou riadenia a hodnotenia a ako taký 

musí mať definovaného minimálne svojho vlastníka, obsah, metriky a zdroje. Jednotlivé pod-

nikové procesné toky sú väčšinou chápané ako posúvanie práce od jedného pracovníka k dru-

hému. Moderné podnikové procesy by mali byť preto budované ako sluţby, ktoré navzájom 

komunikujú s ostatnými podnikovými systémami. 

V odbore informačných systémov a technológií môţe mať pojem proces viac významov. Mô-

ţe ísť o postupnosť jednotlivých krokov pri spracúvaní nejakej udalosti, postupnosť daných 

krokov na ošetrenie chybových stavov v systéme, prípadne na niţšej úrovni môţeme proces 

definovať ako postupnosť za sebou vykonávaných operácií a procedúr. 

RIADENIE BPM  

Riadenie biznis(podnikových) procesov (BPM) by malo v sebe zahŕňať analýzu, implementá-

ciu, vykonávanie a samozrejme monitorovanie jednotlivých procesov. V tomto uhle pohľadu 

BPM ako podnikový proces, je organizovaná činnosť vykonávaná príslušnými na to určenými 

zamestnancami v kooperácii s jednotlivými systémami alebo zloţkami daného podniku. Táto 

činnosť je realizovaná podľa vopred definovaných postupov a procedúr, za dynamickej in-

terakcie účastníkov a vedúca k očakávaným výsledkom. IS BPM v sebe spája vnútro podni-

kový workflow, jeho jednotlivé integračné prvky a pridáva k tomu aj ďalšie prostriedky na 

definovanie, plánovanie a  riadenie daných procesov. Čiţe IS-BPM zoskupuje dané ľudské a 

systémové aktivity v celom podniku naprieč jednotlivými organizačnými zloţkami a prináša 

merateľné výsledky v sledovaných procesoch. 

Z podnikového hľadiska sa môţe jednať napríklad o zniţovanie prevádzkových nákladov re-

spektíve zvyšovanie obratu/trţieb. BPM sa musí spolupodieľať na definovaní podnikovej stra-

tégie a identifikáciu moţného potenciálu, slúţiaceho na zlepšenie a podporu zmeny 

v jednotlivých beţiacich procesov v podniku. Cieľom je dosiahnuť business process excellen-

ce, kedy je vytvorená taká organizačná štruktúra, ktorá dokáţe zabezpečiť optimálnu 

a efektívnu podporu pre riadenie procesov ako i ich priebeţnú kontrolu a monitorovanie. 
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Obr.1 Fázy ţivotného cyklu BPM  

Ak sa zmení pohľad na (ne)efektívnosť podniku a začneme sa na ňu pozerať prostredníctvom 

hodnotenia jednotlivých beţiacich procesov. Začneme hodnotiť, ako dlho nám trvalo spraco-

vanie napr. faktúry, objednávky, vytvorenie zmluvy, spracovanie reklamácie, oprava zariade-

nia alebo nastavenie výrobnej linky. Ale čas nebude jediné kritérium, čo nás bude zaujímať, 

budú to aj napríklad náklady na vykonanie daného procesu, kvalita jeho výstupov, spokojnosť 

s poskytovanou sluţbou daným procesom a mnohé ďalšie faktory. Takýmto spôsobom uro-

bíme z efektívnosti, kvality a prispôsobivosti neoddeliteľnú súčasť podnikovej stratégie. 

Ţivotný cyklus podnikového procesu, ktorý je znázornený na obr. 1, vyjadruje postupnosť a 

nadväznosť jednotlivých krokov pri nasadzovaní IS-BPM v podnikovom prostredí. Ţivotný 

cyklus hovorí o tom, ţe jednotlivé procesy musíme najprv analyzovať, následne implemento-

vať, vykonávať, monitorovať a nakoniec ak treba aj optimalizovať. 

ANALÝZA A TRANSFORMÁCIA PROCESU 

Prvým krokom pri zavádzaní BPM v podniku je detailné zaznamenanie uţ existujúcich proce-

sov pomocou nejakého modelovacieho nástroja. Vyuţitím grafického znázornenia postupnosti 

jednotlivých krokov daného procesu, jasného určenia účastníkov daného procesu a jeho zdro-

jov, naznačenia interakcií s jednotlivými podnikovými informačnými systémami. V tomto 

bode sa zbliţujú dva „odlišné svety“, ľudí z manaţmentu podniku a ľudí z IT biznisu. Výho-

dou takejto prezentácie je, ţe ľudia z manaţmentu vedia o svojej práci najviac a grafické zná-

zornenie je im s tohto pohľadu veľmi blízke. Preto sa vedia aktívne podieľať na úvodnej ana-

lytickej fáze a chápu vytváraný model. Ľudia z IT oblasti získavajú takto opísaným modelom 

šancu dodať sluţby, ktoré kopírujú reálny stav daného podnikového biznisu, a zároveň sú 

dodávané sluţby odsúhlasené a kontrolovateľné ľuďmi z manaţmentu podniku. 

Rozdielom oproti beţnému modelovaniu je hĺbka daného procesného modelu. Keďţe model 

slúţi ako podklad pre dizajn a implementáciu IS, musí byť dostatočne podrobný, aby bol po-

tom ľahko vykonateľný. Práve preto treba na úspešné nasadenie IS-BPM modelovať procesy 

do najniţšej úrovne (detailne), ktorú tvoria procesné kroky. Tie sa vykonávajú v jednom čase, 

na jednom mieste, jedným človekom alebo jedným systémom. V tejto fáze sa treba rozhodnúť 

o šírke daného procesného modelu, t. j. či sa budú modelovať všetky procesy podniku alebo 

len niektoré hlavné (kľúčové) procesy.  
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Po namodelovaní procesu, mnoţiny procesov alebo všetkých procesov daného podniku pri-

chádza otázka, či treba v tejto fáze procesy ďalej analyzovať a simulovať za účelom ich ze-

fektívnenia. Dá sa povedať, ţe pri procesoch, v ktorých ide o komunikáciu ľudí s IS, napr. 

nejaké typy schvaľovacích procesov, to potrebné nie je. Uţ len ich samotnou automatizáciou 

dochádza k zvýšeniu efektivity a následná optimalizácia podľa dostupných skúseností smeruje 

k obmedzeniu jednotlivých ľudských krokov na minimum. V takomto prípade riešiť akúkoľ-

vek analýzu a simuláciu nemá preto zmysel. Na druhej strane ďalšia analýza a simulácia mô-

ţu napomôcť hlavne pri riešení niektorých logistických problémov. Vytvorený model spoloč-

nými silami vedenia podniku a IT slúţi jednak ako podkladová dokumentácia mapujúca aktu-

álne firemné procesy, jednak aj ako podklad na ďalšie vzdelávanie podnikových zamestnan-

cov. 

IMPLEMENTÁCIA PROCESU 

Na to, aby bola implementácia BPM (IS-BPM) do podniku úspešná, treba splniť niekoľko 

základných podmienok: 

 Vedenie podniku si musí plne uvedomiť prínos zavedenia BPM a plne ho musí pod-

porovať. V prvom rade to znamená nielen odsúhlasenie investície a nariadenie účasti 

podriadených na danom projekte a príslušných školeniach, ale aj samotné pochope-

nie nového prístupu a aktívnu participáciu na kľúčových fázach takéhoto projektu. 

 Organizačná zloţka firmy, ktorá má na starosti správu a riadenie IT (oddelenie IT), 

musí plne spolupracovať pri zavádzaní nových technológií a aktívne sa snaţiť dosi-

ahnuť čo najskôr poţadovanú úroveň v správe týchto nových technológií, ako aj v 

podpore podnikových pouţívateľov v rámci implementácie daného systému. 

 Oddelenie IT v danej firme, zabezpečí vytvorenie novej pozície (roly) - administrátor 

procesov. 

 Zamestnanci vybraní na spoluprácu pri zavadzaní BPM (IS-BPM) budú zaškolení, 

aby dokázali opísať svoje aktivity v procese, resp. v nejakom modelovacom nástroji. 

 Vedenie podniku zabezpečí, aby kaţdý vybraný proces mal svojho vlastníka, zodpo-

vedného za jeho vykonávanie. 

Po namodelovaní jednotlivých procesov sa vyvíja (programuje) a detailizujú dané procesy a 

všetko, čo s nimi súvisia, tak, aby boli zrozumiteľné pre informačný systém, ktorý ho bude 

spravovať (procesný server). V prvom rade sa detailizujú procesy, definujú sa konkrétni adre-

sáti úloh, definujú sa pravidlá, nastavujú sa jednotlivé upozornenia, v prípade potreby sa vy-

tvára aj pouţívateľské rozhranie (UI) a hlavne procesy sa prepájajú s existujúcimi sluţbami 

jednotlivých podnikových produkčných IS.  

Procesy prechádzajú naprieč celým podnikom a spájajú rôzne podnikové IS, pričom sa od 

nich vyţaduje sprístupnenie takých sluţieb, ktoré vyplynuli z modelovania, ako napr.: „za-

účtuj faktúru", „uvoľni FA na úhradu", „priraď fakturačné údaje FA" a pod. Poţiadavky na 

zmenu, resp. na sprístupnenie týchto sluţieb existujúcimi podnikovými IS vedú k integrácii 

daného procesu. Výhodou takto formulovaných poţiadaviek na existujúce IS je, ţe vzišli z 

potrieb novovznikajúcich procesov, t. j. z potrieb reálneho podnikového biznisu. Sprístupne-

nie popredu definovaných sluţieb dáva predpoklad, ţe budú vyuţívané aj inými procesmi.  

Ďalšia, nemenej dôleţitá činnosť pri detailizácii procesov je externalizovanie pravidiel mimo 

daného procesu tak, aby ich zmena nevyţadovala zmenu celého procesu. Ich vyuţitím získava 

podnik schopnosť čo najskôr a čo najvhodnejšie reagovať na jednotlivé podnety, či uţ interné, 

vzniknuté vnútri podniku, ako aj externé, viac či menej predvídateľné, od legislatívy aţ po trh. 

Zároveň čas a zdroje na vykonanie zmeny sa rapídne zniţujú.  
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Implementácia BPM akceleruje aplikáciou potrebných zmien, pričom umoţňuje maximalizo-

vať doterajšie investície do podnikových informačných systémov a sústrediť nové investície 

na kritické komponenty, ktoré podnik naozaj brzdia pri dosahovaní definovaných cieľov. 

Správne implementovaný BPM by mal významne zníţiť procesné náklady ako aj dobu pre-

chodu, pričom úspory by mali vysoko presiahnuť náklady na projekt BPM. 

Implementácia BPM prináša aj novú kvalitu do komunikácie medzi IT a jeho pouţívateľmi 

prostredníctvom spoločnej práce nad podnikovým procesným modelom. BPM má k dispozícii 

modelovacie prostredie, ktoré umoţňuje graficky opisovať procesy prebiehajúce v danom 

podniku. Vlastník procesu spolu s procesným analytikom tzv. vytvoria grafickú mapu súčas-

ného procesu. Grafické vyjadrenie sa potom na pozadí prevádza do formalizovaného zápisu a 

ukladá sa do modelového úloţiska. 

 

Obr.2 Zjednodušená implementácia BPM  

VYKONÁVANIE PROCESU 

Nasadením procesu získava podnik moţnosť meniť proces podľa aktuálnych poţiadaviek. Na 

urýchlenie reakcie na zmenu pri vzniknutej poţiadavke sa modelovaný proces automatizuje. 

Nasadením procesu sa mení aj spôsob práce jednotlivých zamestnancov. Tí začínajú dostávať 

úlohy podľa účasti na jednotlivých procesoch. Kaţdá úloha obsahuje informáciu, ktorého pro-

cesu sa týka a aké úkony sa očakávajú od zamestnanca. Ten ich musí vykonať do vopred do-

hodnutého času. 

V prípade nesplnenia termínu je nadriadenému zaslané upovedomenie. Snahou BPM je dať do 

riešenej (prebiehajúcej) úlohy všetky informácie, ktoré sú potrebné na správne rozhodnutie. V 

prípade, ţe tieto informácie nestačia, je snahou BPM sprístupniť zamestnancovi konkrétnu 

obrazovku inej aplikácie tak, aby uţ nemusel spraviť čo i len jedno kliknutie navyše tak strá-

cať tak svoj drahocenný čas. 

Z pohľadu IT je v tejto fáze najdôleţitejšie dodrţiavať metodiku zmien ako poznať všetky 

nástroje. Všetko so všetkým súvisí a zmena v jednej oblasti softvérových nástrojov môţe 

ovplyvniť aj ostatné oblasti. Napríklad verzia procesu súvisí minimálne s pouţitou verziou 

UI, verziou externalizovaných pravidiel a s verziou vyuţívanej sluţby SOA. Preto metodika 
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vnáša do takéhoto zloţitého prostredia poriadok a definuje postupnosť vytvárania zmien a ich 

nasadenia. 

Výhodou takéhoto rozloţenia je, ţe zmena nejakého procesu po jeho automatizácií sa týka 

najčastejšie len jednej časti nástrojov. To umoţňuje po prvotnom vyriešení všetkých súvzťaţ-

ností oveľa rýchlejšiu úpravu daného procesu oproti tradičnej zmene aplikácie. Napríklad pri 

poţiadavke o pridanie kroku s integráciou na nový IS netreba meniť UI a pravidlá. Zmení sa 

len postupnosť jednotlivých krokov v procese a vytvorí sa nové prepojenie. Naopak, pri poţi-

adavke na nový dizajn UI nie je potrebné meniť proces alebo pravidlá, zmení sa len UI. 

Z pohľadu IT je to najdôleţitejšia časť, pretoţe prvotná automatizácia procesu sa deje len raz, 

pričom k zmene procesu bude dochádzať neustále. Práve preto sa hovorí o BPM ako o disci-

plíne, ktorá rešpektuje prirodzený vývoj spoločnosti a potrebu neustálej zmeny v biznise 

(zmenu podnikových procesov). 

KONTROLA A MONITOROVANIE PROCESU 

Automatizáciou procesov je docielené, ţe skutočná postupnosť krokov reálne fungujúceho 

procesu by mala byť do bodky vykonávaná IS. Tento súlad IS so skutočným podnikovým 

biznisom dáva predpoklady na získavanie reálneho obrazu o podniku. Vďaka nemu moţno 

merať výkonnosť jednotlivých sluţieb poskytovaných podnikom. Reálny pohľad na poskyto-

vané sluţby sa poskladá z aktuálneho stavu automatizovaných procesov v podniku a zmena v 

poskytovaní jednotlivých sluţieb je čitateľná z uloţených historických údajov. Príkladom 

aktuálneho stavu môţe byť údaj o počte vybavovaných ţiadostí a z historických údajov moţ-

no vyčítať počet celkových ţiadostí vybavených daným zamestnancom, počet vrátených ţia-

dostí za vybrané časové obdobie a pod. Monitorovanie neslúţi len na získanie reálneho obra-

zu o podniku, ale slúţi aj na informovanie riadiacich pracovníkov o vzniknutých neočakáva-

ných a problémových udalostiach. Môţe to byť napr. neuhradenie faktúry do stanoveného 

termínu, potreba zvýšiť počet zamestnancov na konkrétnu aktivitu na zabezpečenie maximál-

nej spokojnosti zákazníka a pod. 

Cieľ monitoringu (t. j. čo je vhodné merať a vyhodnocovať) sa mení. Najzákladnejšie sledo-

vané hodnoty v reálnom čase môţu byť: 

 stav inštancie procesu: audit spracovania sťaţnosti, ţiadosti, faktúry, 

 aktuálne hodnoty sledovaných kritérií/ metrík: náklady, zisk, 

 tendencia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI): predikcia, 

 vyťaţenosť jednotlivých zdrojov, 

 upozornenia na kritické stavy sledovaných ukazovateľov: prekročenie určeného limi-

tu. 

Uvedené hodnoty vyhodnocuje zväčša vlastník daného procesu, ktorý aj diagnostikuje jednot-

livé odchýlky a rozhoduje o ďalších zásahoch. Na základe vyhodnotenia následne prideľuje 

alebo premiestňuje zdroje a dáva podnety na úpravu beţiaceho procesu. 

“Zlý proces je lepší ako ţiadny proces. Dobrý proces je lepší ako zlý proces. Ale aj dobrý 

proces sa môţe zlepšiť.” Na základe tohto pohľadu podporuje scenár kontroly BPM vytvore-

nie celopodnikových pravidiel pre riadenie procesov. Definovanie úloh a zodpovedností a 

vytvorenie centrálnych kompetenčných centier BPM je základom pre jednotný systém riade-

nia biznis procesov v podniku, ktorý podporuje neustále zlepšovanie jednotlivých podniko-

vých procesov. 
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OPTIMALIZÁCIA PROCESU 

Optimalizácia vedie k dosiahnutiu strategického podnikového cieľa, ako je konkurenčná vý-

hoda, spokojnosť zákazníka, zvýšenie kvality, zníţenie ceny a skrátenie času. Dosiahnutie 

stanoveného cieľa sa realizuje jeho rozdelením na čiastkové a merateľné ciele, ako napríklad: 

 skrátenie času vybavenia objednávky o 2 dni, 

 zníţenie počtu chýb účtovania o 30 %, 

 zníţenie nákladov na potenciálneho zákazníka o 20 %, 

 zlepšenie spokojnosti zákazníka o 10 %. 

Realizácia čiastkového cieľa sa dosahuje zmenou externalizovaných pravidiel vykonávania 

daného procesu, zmenou procesného toku, zmenou pridelenia zdrojov alebo zmenou funkcio-

nality integrovaných IS. 

Všetky realizované zmeny v procese sa najprv zaznamenávajú do modelovacieho nástroja pre 

aktuálnosť modelu daného procesu. Následne sa zmenený proces nasadí (automatizuje) a mo-

nitoruje. Pomocníkom pri optimalizácii môţe byť aj simulácia, ktorá získava aktuálne a reálne 

hodnoty z automatizovaného priebehu zmeneného procesu. Tu moţno sledovať, ţe nastávajú 

situácie, keď optimalizácia procesov z časového hľadiska vedie k zvýšeniu ceny na jeden vý-

skyt procesu. A naopak, zníţenie ceny vynakladanej za poskytovanú sluţbu vedie k zníţeniu 

kvality a spokojnosti zákazníka. 

V prípadoch, keď sa treba rozhodnúť medzi cenou a časom, resp. kvalitou a situácia to umoţ-

ňuje, je vhodné nahradiť ľudský krok informačným systémom, ktorý zachová kvalitu práce a 

zároveň časovo a finančne je prijateľnejším riešením. 

Zlepšenie procesov je prepojené na ciele optimalizácie, ako náklady, čas a kvalita. Transfor-

mácia biznis procesov je základom pre riadenie obchodných pravidiel, účtovníctvo produkto-

vých a procesných nákladov, analýzu kapacít, rozhodnutia o integrácii resp. outsourcingu, 

sledovanie dohôd o úrovni sluţieb a riadenie kvality a projekty štandardizácie 

ZÁVER 

Zavedenie BPM (IS-BPM) v podniku nie je samozrejme jednoduchý problém a vyţaduje si 

skutočnú podporu vedenia daného podniku. Rozhodnutie o zavedení BPM moţno ešte pred 

spustením ţivotného cyklu podporiť pilotným projektom, ktorý aj pri relatívne nízkych nákla-

doch a v krátkom čase dokáţe preukázať ţivotaschopnosť novej myšlienky v podmienkach 

daného podniku.  

BPM však nie je liek na všetky problémy daného podniku, preto je nevyhnutné kombinovať 

túto disciplínu s inými metodikami z oblasti procesného riadenia a riadenia spoločnosti. BPM 

je disciplína pripravená na reálne vyuţitie pri riadení jednotlivých podnikových procesov. 

Svojou komplexnosťou pokrýva všetky jednotlivé fázy ţivotného cyklu procesu (metodicky a 

technologicky) a posúva podnik smerom k poskytovaniu kvalitnejších a flexibilnejších 

sluţieb.  

Vedia o tom podniky, v ktorých uţ v duchu BPM spracúvajú faktúry, sťaţnosti alebo poistné 

udalosti. Šetria náklady, umoţňujú zvyšovať kvalitu sluţieb, odstraňujú zbytočné a duplicitné 

činnosti a v prípade potreby operatívne menia svoje procesy. IT sa stalo rovnocenným partne-

rom biznisu a obavy z konkurencie sa menia na neustále hľadanie a tvorbu konkurenčných 

výhod. 
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ABSTRAKT  

Cieľom zlepšovania procesov je dosiahnutie čo najlepších kvalitatívnych charakteristík vyrá-

baných produktov. Kvalita výstupov z určitého procesu závisí od spôsobilosti procesu, ktorú 

ovplyvňuje viacero faktorov. Príspevok je zameraný na uplatnenie metódy plánovania expe-

rimentov, pomocou ktorej moţno stanoviť optimálne úrovne vstupných faktorov,  od ktorých 

závisí kvalita výstupných charakteristík. 

KLÚČOVÉ SLOVA 

manaţérstvo kvality, spôsobilosť procesu, kvalita produktov, vstupné faktory, zlepšovanie  

ABSTRACT  

The aim of the process improvement is to achieve the best quality characteristics 

of manufactured products. The quality of outputs from a certain process depends on the pro-

cess’s capability, which is influenced by several factors. The paper is focused on the applied 

method of planning experiments, which can be used for determining the optimal level 

of input factors, from which the quality of the output characteristics is determined. 

KEY WORDS 

quality management, process capability, products quality, input factors, improving 

ÚVOD 

Zlepšovanie v manaţérstve kvality je zamerané na zniţovanie variability procesu a na dosi-

ahnutie kvalitatívne vyšších hodnôt rozhodujúcich  charakteristík kvality. Variabilita výstup-

ných charakteristík procesu musí byť čo najviac redukovaná, pretoţe  kvalita je tým väčšia, 

čím menšia je variabilita. Redukcia variability sa najlepšie dosiahne pochopením vzťahov 

medzi variabilitou vstupov a výstupov výrobného procesu. Mnohé príčiny variability, ktorá 

môţe byť spôsobená kontrolovanými i nekontrolovanými faktormi, môţu byť odhalené 

a odstránené, resp. eliminované. Zlepšovať  v pravom zmysle moţno iba výrobný proces, kto-

rý je štatisticky zvládnutý, tzn., ţe je zabezpečená stabilita procesu   a jeho  správanie je pred-

vídateľné. V prípade stabilného procesu môţu byť aktivity zlepšovania zamerané na zvýšenie 

spôsobilosti procesu, ktoré závisí od kritických  parametrov. 

Pri analýze je potrebné sledovať  výrobný proces zo všetkých moţných hľadísk a skúmať  

akékoľvek  faktory, ktoré s procesom súvisia. Zhromaţdené údaje sa podrobia systematické-

mu rozboru, ktorého výsledkom je identifikovanie náhodných a významných príčin variabili-

ty. Pri eliminácii významných príčin ide o reaktívne zlepšovanie a pri zniţovaní variability 

vyvolanej náhodnými príčinami musí ísť o proaktívne zlepšovanie. Ak je snahou dosiahnutie 

lepších kvalitatívnych vlastností, nestačí pri zlepšovaní pouţiť metódy štatistického riadenia 

procesov vrátane základných nástrojov manaţérstva kvality, ale je potrebné  uplatniť ná-

ročnejších štatistické metódy, medzi ktoré patrí aj metóda plánovania experimentov.  
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1 METÓDA PLÁNOVANIA EXPERIMENTOV 

1.1 Charakteristika metódy 

Metóda plánovania experimentov, ktorá sa označuje ako DOE (Design of  Experiments),  sa 

pouţíva na testovanie a optimalizáciu procesov, produktov alebo sluţieb. Pomocou nej moţno  

získať viac informácií o správaní sa procesu alebo produktu pri rôznych podmienkach. 

Umoţňuje systematicky plánovať a vyberať faktory, ktoré môţu byť ďalej analyzované na 

základe údajov získaných z procesu prebiehajúceho za zmenených podmienok.  

Všeobecne sa experimenty robia preto, aby sa našli faktory moţného vplyvu, alebo aby sa 

niektoré efekty optimalizovali. Na optimalizáciu sa údaje z experimentu  pouţívajú na vytvo-

renie predpokladaného modelu, ktorým je  rovnica určená na popis funkčnej závislosti vý-

sledkov – výstupnej charakteristiky od vstupných faktorov. 

Pre manaţérstvo kvality je plánovanie experimentov  účinný nástroj na sledovanie  a štúdium 

procesu, pretoţe umoţňuje:  

 roztriediť faktory na významné a menej významné a to s ohľadom na okolité podmi-

enky, ktoré sú väčšinou neoddeliteľnou súčasťou procesu, 

 získať informácie o vzájomnom ovplyvňovaní jednotlivých faktorov na vstupe, čiţe 

o  interakcii vstupných faktorov a tým vlastne lepšie spoznať celý proces,  

 identifikovať tie faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu výstupnej charakteristiky procesu 

a následné určiť optimálne parametre tak, aby sa dosiahla čo najlepšia hodnota vý-

stupnej charakteristiky, 

 vytvoriť matematický model závislosti medzi vstupmi a výstupmi procesu. 

Podstata metódy vychádza z toho, ţe premenná (výstupná charakteristika), ktorá vyjadruje 

určitú sledovanú kvalitatívnu vlastnosť, má svoju variabilitu. Túto variabilitu môţe ovplyv-

ňovať viacero faktorov, z ktorých časť sa dá riadiť (pri kaţdej realizácii experimentu moţno 

dopredu povedať, ktorú úroveň faktor bude nadobúdať) a časť faktorov moţno len pozorovať 

(pri experimente faktor nadobudne  nejakú úroveň, ale dopredu nevieme  akú).  

1.2 Popis metódy 

Metóda spočíva v tom, ţe sa uskutoční niekoľkonásobný  experiment procesu, pri ktorom sa 

zisťuje, aký je výstup pri  rôznych kombináciách vstupných (výrobných, resp. technologic-

kých) faktorov. Získané  hodnoty sa spracujú do matematického vyjadrenia závislosti,  ktoré 

moţno vyuţiť pri riadení procesu, čiţe na nastavovanie faktorov na dosiahnutie poţadovanej 

hodnoty výstupnej charakteristiky  alebo na dosiahnutie jej maxima alebo minima.  

Metóda DOE  vyuţíva nasledovný model procesu znázornený na obrázku 1.  

 

 

                                 x1  

                Faktory     x2                                                                                      Y    Výstupná charakteristika 

                                  x3 

Obr.1 Model procesu 

Experimenty sa môţu   robiť na zariadení, ktoré je laboratórnym modelom, čo si vyţaduje 

vynaloţenie ďalšej práce alebo sa experimenty môţu robiť v rámci beţných okolitých podmi-

enok. Ak sa experimenty robia v rámci uţ prebiehajúceho procesu, vtedy je potrebné obmed-

ziť sa v jednotlivých krokoch na relatívne malé zmeny faktorov, pretoţe výrobok si musí za-

chovať normálny vzhľad aj po skončení experimentu.  

 

Proces 
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Plánovanie experimentov nie je jednorázová akcia, ale postupnosť rôznych experimentov, 

v ktorých najprv získavame veľmi hrubé obrysy problému, potom tieto obrysy zjemňujeme, 

spresňujeme, a tak problém riešime podrobnejšie. 

Voľba vhodného návrhu pre akýkoľvek experiment je funkciou mnohých úvah ako je typ otá-

zok, ktoré sa majú zodpovedať, stupeň všeobecnosti urobených záverov, záväznosť efektov, 

pre ktoré sa ţiada vysoká pravdepodobnosť odhalenia, homogenita experimentálnych jedno-

tiek a náklady na vykonanie experimentu. Vhodne navrhnutý experiment dovolí relatívne jed-

noduchú štatistickú interpretáciu výsledkov, čo sa v opačnom prípade môţe znemoţniť. 

1.3 Základné kroky pri aplikácii metódy DOE 

Plánovanie experimentov nepozostáva iba z návrhu experimentu, ktorý je najdôleţitejšou ob-

lasťou v celom postupe, ale je to súhrn mnohých činností, ktoré na seba nadväzujú a pri ich 

realizácií sa uplatňujú viaceré štatistické metódy a nástroje manaţérstva kvality.  

Realizáciu metódy plánovania experimentov moţno rozloţiť do piatich základných činností: 

plánovanie experimentu, návrh experimentu, uskutočnenie experimentu, analýza výsledkov 

experimentu, aplikácia výsledkov. 

1.3.1 Plánovanie experimentu 

Tím odborníkov podieľajúci sa na riešení sledovaného procesu metódou brainstormingu hľa-

dá a navrhuje všetky moţné vstupné faktory, ktoré ovplyvňujú výstupnú charakteristiku skú-

maného procesu. Pri stanovení faktorov ovplyvňujúcich sledovaný proces je treba rozlíšiť a 

určiť  kontrolovateľné faktory (konštrukčné faktory alebo veličiny riadenia - premenné xi) a 

nekontrolovateľné faktory (šumové faktory alebo veličiny porúch - premenné zi).  Nekontro-

lovateľný faktor  negatívne ovplyvňuje výstupnú  charakteristiku kvality a narušuje funkcie 

produktu, ale nemôţe byť pri vlastnej aplikácii nastavený a udrţovaný na poţadovanej hod-

note.  

Konštrukčné faktory môţu  ovplyvňovať priemernú hodnotu alebo premenlivosť výstupnej 

charakteristiky. Tie faktory, ktoré neovplyvňujú ani priemernú hodnotu ani premenlivosť 

výstupnej charakteristiky sa nazývajú nákladové faktory.  

Ak by bol počet určených vstupných faktorov veľký, musí riešiteľský tím metódou brain-

stormingu určiť faktory (kritické), s ktorými sa bude realizovať experiment. 

Po stanovení kritických vstupných faktorov je dôleţité stanoviť úrovne faktorov. Experi-

menty moţno   uskutočňovať  na dvoch úrovniach vstupného faktora alebo  na viacerých 

úrovniach vstupného faktora, avšak za cenu podstatne vyšších nákladov z toho  vyplýva, ţe 

môţu byť: 2-úrovňové faktory, 3-úrovňové faktory aţ n-úrovňové faktory.  

V závere prvého kroku sa zostaví tabuľku, v ktorej sú uvedené nasledovné údaje: faktor (ná-

zov), typ (kvantitatívny, kvalitatívny), charakter faktora (kontrolovateľný, nekontrolovateľ-

ný), úrovne, očakávaná interakcia, spôsob merania ,... 

1.3.2 Návrh experimentu  

Návrh experimentu je predpis, podľa ktorého sa experiment v daných podmienkach realizuje. 

Tvorí ho : typ experimentu, počet  pokusov, metóda znáhodnenia, schéma experimentu (počet 

faktorov, počet úrovní, počet opakovaní), matematický model experimentu, metódu vyhodnote-

nia. 

Uvedené zloţky návrhu navzájom spolu súvisia, pričom kľúčovú úlohu zohráva spôsob zná-

hodnenia, ktorý určuje štruktúru, zo štruktúry vyplýva schéma experimentu, zo schémy mate-

matický model a tento ďalej determinuje typ analýzy.   
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Existuje viac spôsobov ako zostaviť plán experimentu, podľa ktorého sa budú jednotlivé poku-

sy uskutočňovať. Najpouţívanejším je úplný faktorový plán, ktorý je vhodnejšie  popisovať 

pomocou symboliky v kódovaných premenných. Ak je kaţdý faktor na dvoch úrovniach, po-

tom dolná sa označí ako (-1) a horná ako (+1). V prípade trojfaktorových experimentov uvaţo-

vaná prostredná úroveň býva označená ako (0). 

1.3.3 Realizácia experimentu 

Pre úspešnú realizáciu je potrebné dodrţiavať nasledovné zásady: 

 faktorové úrovne musia byť nastavené čo najpresnejšie,  

 pri kaţdom pokuse musia byť vzorky nastavené vţdy presne rovnako, 

 tabuľky na zaznamenávanie údajov je potrebné si pripraviť dopredu, 

 podmienky uskutočnenia experimentu  musia byť precízne pripravené, 

 jednotlivé experimenty by sa mali uskutočniť v čo najkratšom čase, aby sa zabránilo 

vplyvu časových zmien (ďalších faktorov) na výsledky experimentu, 

 vedúci úlohy musí komunikovať v priebehu pokusu s ostatnými členmi riešiteľského 

tímu. 

Po uskutočnení jednotlivých krokov experimentu sa zmerajú hodnoty sledovanej charakteris-

tiky a získané hodnoty sa zapíšu do pripravenej tabuľky. 

1.3.4 Analýza výsledkov experimentu  

Po uskutočnení experimentu a zaznamenaní údajov nasleduje etapa, v ktorej je potrebné ana-

lyzovať výsledky získané z experimentu, vyvodiť závery a predpokladané riešenia 

a uskutočniť potvrdzujúce testy.  

V tejto časti sa musí určiť: 

 vplyv jednotlivých faktorov na proces a jeho výstup, 

 poradie významnosti faktorov. 

Vplyv jednotlivých faktorov a interakcií sa určuje pomocou efektov. 

Efektom sa rozumie zmena ukazovateľa kvality Y, ktorú spôsobí prechod tohto faktora 

z dolnej úrovne na hornú úroveň. Výpočet efektov moţno uskutočniť rôznym spôsobom. 

Rozhodnutie o významnosti faktorov, teda analýzu výsledkov získaných z experimentu,  

moţno robiť pomocou analýzy rozptylu – ANOVA alebo  grafickou analýzou. V tejto etape 

moţno určiť aj matematický model vyjadrujúci vzťah (závislosť) výstupnej charakteristiky 

od sledovaných faktorov, do ktorého by mali byť zaradené iba významné faktory 

a interakcie. 

Model, nazývaný tieţ predikčná rovnica moţno vyuţiť na určenie optimálnych hodnôt fakto-

rov, predikciu ukazovateľa kvality (výstupnej charakteristiky Y), stanovenie smeru dynamic-

kého plánovania experimentov, 

I keď návrh experimentu je v istom zmysle nezávislý od analýzy a interpretácie zhromaţde-

ných údajov, je potrebné zváţiť pouţívané metódy analýzy.  

Spracovanie údajov pri jednoduchších typoch experimentov sa dá realizovať so štandardným 

programovým vybavením,  uskutočnenie náročnejších úloh pri aplikácii  metódy plánovania 

experimentov bude nevyhnutné pouţiť špeciálne programové vybavenie. V oboch prípadoch 

však, pre správnu analýzu výsledkov experimentu je nevyhnutné mať náleţité znalosti zo 

štatistických metód. 
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1.3.5 Aplikácia výsledkov 

Následne po predchádzajúcich krokoch je potrebné uskutočniť overovacie experimenty 

s hodnotami vypočítaných parametrov jednotlivých faktorov, aby sa výsledky verifikovali. 

Tým sa stanú vypočítané optimálne podmienky vierohodnými a moţno ich pouţiť 

k dosiahnutiu čo najväčšej stability charakteristík kvality.  

1 Príklad uplatnenia metódy plánovania experimentov v praxi 

2.1 Charakteristika úplného dvojúrovňového experimetnu 

Dvojúrovňový experiment, označovaný ako 2
n
 , je experiment, pri ktorom sa študuje n fakto-

rov, kaţdý s dvoma úrovňami. Návrh experimentu v tomto prípade obsahuje všetky moţné 

kombinácie faktorov a ich úrovní. 

 Zodpovedajúci počet experimentov k pri n faktoroch  bude :  k = 2
n 

    (1) 

Stanovení sa  výstupná charakteristika sledovaného procesu Y a určia sa sledované faktory 

označené  A aţ N a tieţ ich interakcie AN. 

Všetky kombinácie moţných experimentov pri pouţití oboch úrovní určených faktorov pred-

stavujú maticu návrhu, ktorá sa zaznačí do tabuľky. 

2.2 Určenie optimálnych parametrov procesu popúšťania drôtu 

Metódu plánovania experimentov sme uplatnili v procese  výroby drôtu priemeru 1,60 mm, 

na ktorom sa vyskytovali problémy s mechanickými vlastnosťami. Bola aplikovaná  ako 

súčasť zlepšovania  procesu zameraného na zvýšenie kvality daného produktu s cieľom určiť  

významné vstupné faktory a ich  parametre  a zvoliť ich najvhodnejšie nastavenie pre proces 

popúšťania.   

Výstupnou charakteristikou bola ťaţnosť drôtu,  ktorá  mala byť minimalizovaná a mala 

dosahovať hodnotu  min. 6%.   

Ako merací prístroj bol pouţitý trhací stroj UTS. 

Ako vstupné faktory, ktoré ovplyvňujú výstupnú charakteristiku boli stanovené: 

 teplota olova – faktor A, 

 expozičná doba v olovenom kúpeli – faktor B, 

 nosnosť vstupného materiálu na linke – faktor C. 

Pri kaţdom faktore boli stanovené dve úrovne: 

 teplota olova - dolná úroveň 400 °C a horná úroveň 440 °C, 

 expozičná doba  v olovenom kúpeli (rýchlosť linky) -  dolná úroveň 3,3sek. 

(110m.min
-1

) a horná úroveň 5,1sek. (70m.min
-1

), 

 nosnosť vstupného materiálu -dolná hranica 4269 N, horná hranica 4638 N. 

Na základe charakteristík procesu bol  navrhnutý úplný trojfaktorový dvojúrovňový expe-

riment, pričom  celkový počet experimentov bol  8 a   v kaţdom experimente sa vyhotovili 4 

skúšobné vzorky. Celkový počet vzoriek bol 32. 

Zostavila sa matica návrhu experimentu (tabuľka1), na základe ktorej sa realizovali jednotlivé 

experimenty. Poradie experimentov bolo náhodné a kaţdý experiment sa opakoval 8 krát. 
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         Experi-

ment 

 Faktor  

A B C 

1 400 3,3 4269 

2 400 3,3 4638 

3 400 5,1 4269 

4 400 5,1 4638 

5 440 3,3 4269 

6 440 3,3 4638 

7 440 5,1 4269 

8 440 5,1 4638 

Tab. 1 Matica návrhu pre proces popúšťania drôtu 

Pre realizáciu experimentu bol vypracovaný pracovný postup, podľa ktorého  sa nastavovali 

úrovne jednotlivých faktorov pri popúšťaní experimentálnych vzoriek (tabuľka 2).   

Experiment č. 1   Experiment č. 2  

 Teplota olova    400 °C  Teplota olova 400 °C 

 Rýchlosť linky  110 m.min
-1 

 Rýchlosť linky 110 m.min
-1 

 Nosnosť vstup. mat. 4269 N  Nosnosť vstup. mat. 4638 N 

 Experiment č. 3   Experiment č. 4  

 Teplota olova 400 °C  Teplota olova 400 °C 

 Rýchlosť linky 70 m.min
-1 

 Rýchlosť linky 70 m.min
-1 

 Nosnosť vstup. mat. 4269 N  Nosnosť vstup. mat. 4638 N 

 Experiment č. 5   Experiment č. 6  

 Teplota olova 440 °C  Teplota olova 440 °C 

 Rýchlosť linky 110 m.min
-1 

 Rýchlosť linky 110 m.min
-1 

 Nosnosť vstup. mat. 4269 N  Nosnosť vstup. mat. 4638 N 

 Experiment č. 7   Experiment č. 8  

 Teplota olova 440 °C  Teplota olova 440 °C 

 Rýchlosť linky 70 m.min
-1 

 Rýchlosť linky 70 m.min
-1 

 Nosnosť vstup. mat. 4269 N  Nosnosť vstup. mat. 4638 N 

Tab.2 Pracovný postup pre experiment 

Získané výsledky sa zapisovali do pripravenej tabuľky (tabuľka 3).   
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Pokus 
A B C AB AC BC ABC 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

1 6,371  6,371  6,371   6,371  6,371  6,371 6,371  

2 6,332  6,332   6,332  6,332 6,332  6,332   6,332 

3 6,511   6,511 6,511  6,511   6,511 6,511   6,511 

4 6,629   6,629  6,629 6,629  6,629   6,629 6,629  

5  6,476 6,476  6,476  6,476  6,476   6,476  6,476 

6  6,872 6,872   6,872 6,872   6,872 6,872  6,872  

7  7,153  7,153 7,153   7,153 7,153  7,153  7,153  

8  6,772  6,772  6,772  6,772  6,772  6,772  6,772 

Suma 24,84 28,27 25,05 28,06 25,51 27,60 25,48 27,62 25,59 27,52 25,86 27,24 26,02 27,09 

Prie-

mer 
6,461 6,818 6,513 6,766 6,628 6,651 6,622 6,657 6,648 6,632 6,717 6,562 6,756 6,523 

Efekt 0,357 0,253 0,023 0,035 -0,016 -0,155 -0,233 

Efekt/2 0,179 0,127 0,012 0,018 -0,008 -0,078 -0,117 

Tab.3  Namerané hodnoty výstupnej charakteristiky pri jednotlivých experimentoch 

Analýza údajov získaných realizáciou experimentov bola uskutočnená graficky aj metódou 

ANOVA. Grafické znázornenie výsledkov je na obrázku  2. 

Obr.2  Grafické znázornenie efektov faktorov a ich interakcií na ťaţnosť drôtu 

Analýzou rozptylu aj grafickou analýzou bolo zistené, ţe faktory „A“ a  „B“ a interakcia 

„ABC“ sú významné, ostatné faktory a interakcie sú nevýznamné. 

Stanovené významné faktory A a B sa testovali a zisťovalo sa, či medzi priemermi XA1 a XA2 

, resp.  XB1 a XB2 sú významné alebo nevýznamné rozdiely. Výsledky testov v oboch prípa-

doch potvrdili významné rozdiely medzi  priemermi. 
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Na základe realizovaných experimentov a uskutočnenej analýzy boli stanovené optimálne 

úrovne vstupných faktorov. 

Faktor A – teplota olova na 440°C 

Faktor B – expozičná doba v olovenom kúpeli 5,1sek. (rýchlosť linky 70 m.min
-1

) 

Faktor C – nosnosť vstupného materiálu na 4269N 

Na potvrdenie dosiahnutých výsledkov sa uskutočnili overovacie experimenty s optimálnymi 

úrovňami daných faktorov, ktoré potvrdili výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich experi-

mentoch. 

ZÁVER 

Plánovanie experimentov je vedecký návrh na získanie lepších poznatkov o procese na zákla-

de zistenia vzájomných súvislosti medzi vstupmi a výstupmi. Pre správne pochopenie proce-

su, v ktorom produkt vzniká, je potrebné získať a analyzovať veľké mnoţstvo informácií 

o výrobku i o procese. Dnes nemoţno uţ akceptovať metódy získavania týchto informácií 

prostredníctvom náhodných pokusov, série skúšok a nesprávnych testov, ktoré môţu mať za 

následok nesprávne pochopenie procesu. Manaţéri a technici by mali vyuţívať metódu plá-

novania experimentov. Moţno ju aplikovať pri navrhovaní nových produktov a v príprave 

výroby a tieţ  pri zlepšovaní  procesov  počas prevádzky pri skutočných podmienkach.  Po-

mocou tejto metódy  moţno získať vedomosti nielen na zlepšenie  vlastností výrobku, teda 

zvýšenie kvality, ale i redukovať výrobné  náklady a skrátiť čas na vypracovanie návrhu i na 

výrobu produkcie. 

Uvedený postup  metódy plánovania experimentov moţno aplikovať predovšetkým pri zlep-

šovaní procesov v manaţérstve kvality a tak neustálym zlepšovaním  všetkých činností moţno 

dosahovať stále vyššiu úroveň procesov, výrobkov a sluţieb, a tým  lepšie uspokojovanie po-

ţiadaviek zákazníkov. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek obsahuje analýzu problémŧ souvisejících s procesní dokumentací integrovaného 

systému řízení, jaké problémy jsou s údrţbou této dokumentace atd. Součástí této práce je 

návrh řešení těchto problémŧ. Pro lepší představu o řešení tohoto problému je vytvořen model 

v systému EISOD. Dále je zde popsána problematika organizace podniku, systému řízení 

podniku a jeho dokumentace. Hlavní cíle práce jsou tedy návrh řešení problematiky týkající 

se řízení a integrace dokumentace podniku včetně implementace poţadavkŧ certifikovaných 

systémŧ řízení na tuto dokumentaci a dát návod, jak tuto dokumentaci efektivně spravovat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Integrace, procesní, dokumentace, EISOD, model 

ABSTRACT 

This paper contains an analysis of the problems associated with the process of integrated ma-

nagement system, what the problems are with the maintenance documentation, etc. Part of 

this work is to propose solutions to these problems. For a better idea of solving this problem is 

a model system in EISOD. Then there is the issue described organization of the business ma-

nagement system and its documentation. The main goals of this work is therefore a proposal 

for addressing the management and integration of company documentation, including the im-

plementation of certified management systems requirements for the documentation and give 

instructions on how to effectively manage documents. 

KEY WORDS 

Integration, process, documentation, EISOD, model 

ÚVOD 

V dnešní době je správné řízení podniku velmi dŧleţitá a nelehká úloha. Firmy jsou v silně 

turbulentním prostředí, kde není nouze o rychlé změny podmínek na trhu. Je proto potřeba, 

aby měly podniky nástroje a hlavně moţnost se s těmito problémy srovnat a umět je řešit. 

Je také nutné mít ujasněná a jasně definovaná vlastní pravidla řízení a všechny své procesy. 

Podniky se také snaţí získávat certifikáty řízení, ale často plní podmínky, které certifikát 

vyţaduje jen při samotném certifikačním řízení. Poté certifikát zaloţí, případně vystaví 

v kanceláři, a dále probíhá vedení společnosti podle zaţitých pravidel a zvyklostí. Ve spoustě 

firem totiţ dochází ke zmatkŧm ohledně popisŧ jednotlivých procesŧ a vzájemnému 

nepochopení ze strany rŧzných zaměstnancŧ na rŧzných pozicích. Pak mŧţe nastat to, ţe se 

sice společnost jako taková snaţí drţet své procesní dokumentace a integrovat jí do svého 

systému řízení, ale v praxi to vypadá, ţe nastávají problémy s aktualizací a údrţbou této 

dokumentace. 

Buďto se dokumentace neudrţuje vŧbec a tím z ní de facto vzniká „mrtvá“ dokumentace, 

anebo je druhá cesta. A to taková, ţe se řídící procesní dokumentace spravuje na více místech 
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nezávisle na sobě a tím vznikají nejasnosti, chybí určité údaje, anebo naopak dochází 

k duplicitě a vícenásobnému výskytu informací, které jsou ale pokaţdé interpretované 

v pozměněné podobě. 

Je proto potřeba, aby se ty společnosti, které stále odlišují procesní dokumentaci od svého 

systému řízení, naučili tuto dokumentaci do systému řízení integrovat. Aby to nebyly dvě 

samostatné poloţky. 

Tato práce by měla pomoci nalézt vhodnou cestu integrace certifikovaného a vlastního 

systému řízení. Měla by ukázat cestu, jak do vlastního systému řízení podniku přinést postupy 

řízení tak, jak je popisují certifikované systémy řízení. A také by měla ukázat, jak 

z dokumentace vlastního systému řízení a z dokumentace certifikovaného systému řízení 

udělat jednu dokumentaci, která bude napomáhat k efektivnímu řízení podniku. 

1 SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKU 

Dle [1] musí systém řízení podniku korespondovat s  pouţitým typem organizace podniku 

a nastavení typu systému řízení (a v něm vyuţívaných pravidel, metod, nástrojŧ a prostředkŧ) 

musí být provedeno současně s volbou typu organizace firmy. Obojí pak současně musí 

umoţňovat pruţnou reakci a dílčí korekci při reakci na momentální potřeby podnikání. 

1.1 Vlastní systém řízení 

Vlastní systém řízení je systém řízení, který se vytváří se vznikem podniku. Ovlivňuje 

kompletně chod podniku a umoţňuje vykonávat konkrétní procesy/činnosti v oblasti, kterou 

se podnik zabývá. 

1.2 Certifikovaný systém řízení 

Certifikace rovná se potvrzení souladu, shody (obvykle po přiměřeném prověření) skutečného 

stavu produktu, systému, znalostí apod. se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým 

standardem, normou. Certifikovaný systém řízení sjednocuje mezinárodní poţadavky kvality, 

ekologie atd. Díky tomu zvyšují podniku kvalitu svých procesŧ resp. výroby a jsou 

konkurenceschopnější na trhu.  

Příklad certifikátŧ: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 27001 atd. 

1.3 Integrace certifikovaného systému řízení do vlastního systému řízení 

Integrovaný systém řízení je systém pro vzájemně se podporující a účinné realizování 

politiky, cílŧ a strategií v rámci řízení podniku s ohledem na spokojenost zákazníkŧ, 

zaměstnancŧ, společnosti a v neposlední řadě i vlastníkŧ. 

V počáteční fázi kaţdé integrace vlastního systému řízení a certifikovaného systému řízení má 

kaţdý svou část, které se vzájemně nijak nepropojují. Vlastní systém řízení obsahuje 

dokumenty a prvky vlastního řízení a certifikovaný systém řízení obsahuje standardy ISO 

9001, ISO 14000, OHAS 18001, ISO/TS 16949, ISO27001, HACCP, atd. Na následujícím 

obrázku je zobrazeno to, jak má integrace těchto systémŧ řízení vypadat resp. výsledný 

koncept integrace: 
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Obrázek 1: Integrace systémŧ řízení 

 

Ale mezi těmito dvěma mezními stavy je dlouhá cesta, která nezřídka končí neúspěchem, 

anebo je úspěch pouze dílčí. 

1.4 Přínos integrace 

Pokud je integrace úspěšná mŧţeme očekávat následující přínosy:  

 jedna funkční a konzistentní dokumentace 

 jednoznačné definice pravomocí 

 jednoznačné definice odpovědnosti 

 eliminace duplicity 

 eliminace rozporu v názvosloví 

 menší náročnost na administrativu 

 lepší aktualizace dokumentace 

 atd. 

2 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Před samotným návrhem řešení je nejprve třeba poznat a popsat současný stav systému. Popis 

současného stavu obsahuje některé z následujících poloţek: 

 80% firem zřizuje certifikovaný systém řízení hlavně kvŧli získávání zakázek. 

 Certifikovaný systém je ve spoustě firem brán jako nutnost. 

 V těchto firmách funguje vlastní systém řízení, certifikovaný je formalita. 

 Dokumentace certifikovaného systému se nepouţívá – izolovanost. 

 Osoba auditora je brána jako postava „drába“. 

 Neochota ze strany samotných pracovníkŧ učit se nové postupy. 

 Certifikace pouze jako cíl, ne jako prostředek k řízení podniku. 

 Fámy o nefunkčnosti certifikovaných systému řízení s vlastním systémem řízení. 

 Neodbornost a neprofesionalita některých poradenských firem. 

 Problém integrace certifikovaného systému řízení do vlastního systému řízení. 

 Nejednotnost dokumentace vlastního systému řízení. 

 Problém sjednocení dokumentace obou systémŧ řízení. 

 Atd. 

2.1 Jednotlivá řešení 

Pokud chceme docílit integrace v systému řízení podniku, máme na výběr z několika moţnos-

tí, jak toho dosáhnout. 

 Integrace pomocí hledání společných prvkŧ 

 Integrace přes dokumentaci 

 Integrace pomocí komplexního popsání procesŧ ve firmě  

INTEGROVANÝ SYSTÉM 

ŘÍZENÍ PODNIKU 

VLASTNÍ SYS-

TÉM ŘÍZENÍ 
CERTIFIKOVA-

NÝ SYSTÉM ŘÍ-

ZENÍ 
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2.1.1 Integrace pomocí hledání společných prvkŧ 

Toto řešení se opírá o hledání společných prvkŧ (viz Obrázek 3) vlastního systému řízení 

s certifikovaným systémem řízení. Funguje to tak, ţe v podniku, kde je jiţ zavedený certifiko-

vaný systém řízení, hledají paralely tohoto systému s vlastním systémem řízení podniku tj. 

stejně nebo podobně definované procesy a další prvky řízení a na základě této shody či po-

dobnosti integrují. 

 
Obrázek 2: Integrace pomocí hledání společných prvkŧ 

Výhody řešení: 

 metoda je relativně rychlá a jednoduchá, 

 pracuje se jiţ se zavedenými systémy, 

 integrují se prvky, které jsou jednoznačně stejné na základě předem daného klíče. 

Nevýhody řešení: 

 většinou se pomocí této metody nepovede kompletní integrace, 

 záleţí na osobě, která integraci provádí, jak bude vnímat shodu prvkŧ. 

2.1.2 Integrace přes dokumentaci 

Integrace přes dokumentaci vyuţívá jiţ zavedenou dokumentaci vlastního systému řízení. A 

hledá paralelu mezi ní a mezi nově zavedenou dokumentací certifikovaného systému řízení 

(viz Obrázek 3). To znamená, ţe se většinou shodují názvy i obsah dokumentŧ u obou systé-

mu řízení a na základně toho podnik provádí vzájemnou integraci obou dokumentací a snaţí 

se z ní vytvořit jednu dokumentaci. 

Mohou zde ale nastat problémy. Týká se to názvosloví, které pak zapříčiní duplicitu či více 

násobný výskyt dokumentace, která se týká stejného procesu nebo činnosti. Problém vznikne 

v dŧsledku toho, ţe ve vlastním systému řízení má dokument určitý název. Ten se ale nesho-

duje (a není si třeba ani podobný) s názvem dokumentu certifikovaného systému řízení. A i 

přesto, ţe je obsahově stejný, tak zŧstávají vedle sebe oba dokumenty (nebo i někdy více do-

kumentŧ stejného obsahu), i kdyţ by se z nich měl stát správně jeden. Tím dochází k nejed-

notnosti a zmatkŧm ohledně údrţby a správy dokumentace. 
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Obrázek 3: Integrace přes dokumentaci – ukázka správné i problémové varianty 

Výhody: 

 jiţ zavedená dokumentace, 

 pokud se nám shodují veškeré názvy, resp. dokáţe odpovědný pracovník najít dupli-

city, tak se tímto zpŧsobem mŧţe integrace podařit, 

 výhodné u malých firem, kde není velké mnoţství dokumentace a je zde i méně zain-

teresovaných pracovníkŧ – moţnost domluvy. 

Nevýhody: 

 náročné na hledání dokumentace, 

 problémy v názvosloví, 

 kvŧli problému s názvoslovím vznikne duplicita, 

 i kdyţ se firma snaţí, tak většinou pokaţdé nějaké duplicitní dokumenty vzniknou. 

2.1.3 Integrace pomocí komplexního popsání procesŧ ve firmě 

Tato metoda je ze všech zde uvedených nejsloţitější. Firma zde musí kompletně popsat 

všechny své procesy. Cílem je pak vytvoření komplexního procesního modelu (KPM). Popis 

a modelování procesŧ resp. tvorba KMP bude provedeno pomocí SW nástroje EISOD. Pro 

procesní modelování slouţí modul ORYX QPM (Quality Process Managament). Ten obsahu-

je grafický editor, pomocí něhoţ je moţné pořizovat, jednotně znázorňovat a integrovat 

všechny aspekty podniku, které jsou významné pro zpracování informací o firemních proce-

sech [3]. 

Postup při popisu firemních procesŧ 

Postup při popisu procesŧ a tvorbě KPM je rozdělena do následujících projektových etap: 

1) Definice cílového stavu komplexního procesního modelu (KPM): 

2) Popis a optimalizace procesŧ: 
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3) Návrh optimalizace procesŧ společnosti: 

Je zde dŧleţité připomenout, ţe práce se netýká samotného zavádění a optimalizace procesŧ, 

ale hledá řešení integrace procesní dokumentace vlastního a certifikovaného systému řízení 

resp. navrhuje postup při tvorbě procesní dokumentace integrovaného systému řízení.  Jelikoţ 

ale tento návrh postupu vyuţívá integrace pomocí komplexního popsání procesŧ ve firmě, tak 

zde bylo potřeba tento postup popsat celý, i s částmi, které se na první pohled dokumentace 

netýkají (např. stanovení metrik atd.). 

Cesta k integraci 

V této kapitole je ukázán prŧběh cesty, jak se pomocí KPM dostat aţ k integrované procesní 

dokumentaci. 

 

Obrázek 4:  Stav před integrací 

 

 

Obrázek 5: Procesní dokumentace integrovaného systému řízení 

Výhody: 

 výsledná konzistence a jednoznačnost dokumentace, 

 jeden balík dokumentace, 
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 při tvorbě KPM a dodrţení jejího správného postupu se komplexně zmapují všechny 

procesy tzn, na nic se nezapomene, 

 díky zavádění poţadavkŧ certif. syst při samotné analýze a optimalizaci dochází 

k integraci vlastního syst. řízení s certifikovaným přímo, 

 schopnost EISODu generovat dokumentaci v MS Word, MS Excel, PDF a HTML, 

 minimalizace nákladŧ na údrţbu, 

 nízká náročnost na údrţbu. 

Nevýhody: 

 postup je ze všech uvedených variant většinou nejnáročnější. 

 

Příklad modelu procesní dokumentace v nástroji EISOD: 

Rozhodnutí o

způsobu

vypořádání

reklamace

31-304-05

Návrh řešení
Záznam o

přezkoumání

Zápis o

odstarnění

vad

Finanční

vyrovnání

Centrála DivizeVzorová divize

VTŘ VN

OZD

VP

ÚKŘJDÚŘJ

Informace o

provedení

reklamace -

náklady OW

vstup vstup výstupvýstupvýstup

provádí
provádí

odpovídáodpovídá

spolupracuje

spolupracuje

 

Obrázek 8: Model činnosti „Rozhodnutí o zpŧsobu vypořádání reklamace" 

2.2 Výběr nejvhodnějšího řešení 

Nejvhodnější varianta z uvedených moţností je třetí varianta (integrace pomocí hledání 

společných prvkŧ). A to z dŧvodu nejkomplexnějšího zpŧsobu integrace procesní 

dokumentace pomocí jiţ zmíněného komplexního procesního modelu. Její postup je sice 

nejnáročnější ze všech uvedených variant, ale pokud se integrace úspěšně povede, tak je zde 

jistota toho, ţe vznikne opravdu jednotná dokumentace bez moţných duplicit jednotlivých 

dokumentŧ.   

Při samotné správě dokumentace jsou pak náklady spojené s údrţbou dokumentace minimální 

a totéţ se dá říci i o náročnosti údrţby. 
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Modely všech procesŧ/činností byly postupně integrovány v jeden komplexní model procesní 

dokumentace pomocí prostředí modulu ORYX QPM systému EISOD. Vznikla díky tomu 

procesní dokumentace integrovaného systému řízení podniku. 

ZÁVĚR 

Procesní dokumentace integrovaného systému řízení dává nový pohled na správu 

dokumentace v podniku. Vznikl tím nový přístup a pomocí systému EISOD i nový nástroj ke 

správě a hlavně následné údrţbě dokumentace podniku. Klasická papírová forma dokumentŧ 

přechází do formy moderní a progresivní procesní dokumentace. Správa dokumentace bude 

nyní jednoznačná a jasná bez duplicity a podobných nešvarŧ klasické papírové dokumentace. 

Navíc je zde díky integraci prostor pro rychlé změny a zásahy do procesní dokumentace, která 

je navíc díky formě zobrazování pomocí modelŧ přehlednější a jednotlivé vazby a 

odpovědností v rámci procesŧ/činností jsou ihned patrné. Pro podniky je tu tedy návod, jak 

zefektivnit správu své dokumentace (resp. procesŧ/činností) pomocí jejího převedení do 

komplexního procesního modelu. Navíc samotný systém EISOD umoţňuje další vyuţití při 

správě procesní dokumentace integrovaného systému řízení např. lze přidělovat práva 

jednotlivým pracovním pozicím v podniku ohledně správy dokumentace, coţ je z hlediska 

údrţby také dŧleţité. 

Obecně lze tedy říci, ţe správná údrţba dokumentace = niţší náklady a vyšší 

konkurenceschopnost. 
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ABSTRAKT 

Hlavní zásady metod štíhlé výroby se v prŧběhu desetiletí nezměnily. Změnili se však pod-

mínky implementace jednotlivých metod. Dříve byla jejich konkurenční výhoda dána zavádě-

ním jednotlivých metod přímo do výrobního procesu. Vše se odehrávalo s cílem eliminovat 

plýtvání, zvýšit produktivitu, sníţit zásoby nebo výrobní náklady. Implementace byla prová-

děna bez simulace následkŧ aplikace jednotlivých metod. Podniky spoléhaly a často spoléhají 

na přínosy jednotlivých metod, avšak nejsou schopni tyto přínosy kvantifikovat. Příspěvek se 

zabývá moţností uplatnění simulačních nástrojŧ pro kvantifikaci přínosŧ metod štíhlé výroby. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Simulace, modelování, štíhlá výroba, projektování, TPV, JIT, Kanban, Kaizen, TPM.  

ABSTRACT 

Over the decade the main principles of Lean Production methods haven´t been changed. What 

has changed is condition for the implementation of the Lean Production methods. Previously 

their competitive advantage has been intended by implementing methods directly to the pro-

duction process. All was enacted to eliminate waste, increase productivity, and reduce inven-

tory or production costs. Implementation was carried out without simulation of the con-

sequences caused by application of Lean Production methods. Manufacturing companies re-

lied, and often rely on the contribution of each method however companies aren´t able to 

quantify these benefits. This paper focuses on application of simulation tools for quantifying 

benefits of Lean Production methods. 

KEY WORDS: 

Simulation, modeling, Lean Production, Prcess Planning, TPP, JIT, Kanban, Kaizen. 

ÚVOD 

Štíhlá výroba a vyuţívání modelování ve výrobním prostředí jsou velmi aktuálním tématem. 

Kaţdý úspěšný výrobní manaţer nebo projektant by měl ke svému rozhodování vyuţít mode-

ly rŧzných scénářŧ výroby. Rychlý vývoj počítačových softwarŧ dnes uţivateli umoţňuje 

vybrat si simulační software, který mu umoţní rŧzné scénáře poměrně rychle nasimulovat a 

pomoci mu tak při rozhodování jaký scénář je pro danou situaci optimální. Stále častěji se 

v praxi setkáváme s tím, ţe vyuţívání simulačních nástrojŧ při modelování výrobních procesŧ 

umoţňuje manaţerŧm strategický pohled do budoucna podniku (např. z hlediska investic) a 

pomáhá při zásadních rozhodování. Díky tomu, ţe simulační program umoţňuje poměrně 

rychle nasimulovat určitou situaci (např. zvýšení zakázek, změna stavu zásob), dokáţe podnik 

pruţně reagovat na rychle se měnící podmínky na trhu. Vyuţívání simulačních softwarŧ při 

modelování výrobních procesŧ a systémŧ se tak stává významnou konkurenční výhodou vý-

robního podniku. To velmi souvisí s moţností vyuţití simulačních nástrojŧ při zjištění dopadŧ 

a kvantifikaci přínosŧ implementace metod štíhlé výroby.  
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1 ŠTÍHLÁ VÝROBA  

Historie Lean Production neboli Štíhlé výroby sahá do 30. let minulého století. První pokusy 

o zavedení štíhlé výroby se odehráli ve společnosti Ford. V této době začala automobilka Ford 

stavět velké výrobní linky pro nové osobní automobily. Ford se musel potýkat s vyšší specia-

lizací výroby a dokonalejší dělbou práce při vyšších objemech výroby. [1] 

Koncepce štíhlé výroby, tak jak ji známe dnes, pochází z prostředí firmy Toyota. Po 2. světo-

vé válce, si japonská automobilka dala za cíl dostihnout USA ve výrobě automobilŧ a to bě-

hem 3 let. Zakladatelem výrobního systému Toyoty (Toyota Production System) byl manaţer 

Taiichi Ohno (1912-1990), jehoţ úkolem bylo vymyslet a implementovat změny vedoucí k 

odstranění prostojŧ a zvýšení produktivity. Toyota Production System (TPS) byl postaven na 

praxi a vývoji vědeckého přístupu.[2] 

1.1  Prvky štíhlé výroby  

Štíhlá výroba se skládá z pěti základních prvkŧ. Kaţdý jednotlivý prvek je zásadní a nezbytně 

dŧleţitý pro úspěšné zavádění a fungování štíhlé výroby v podniku. Ţádný z těchto prvkŧ 

nemŧţe pracovat sám, všechny jsou na sobě závislé a vzájemně se doplňují. Mezi tyto prvky 

patří organizace, ukazatelé, řízení výrobních procesŧ, logistika a výrobní tok.[3] 

 Vzájemné propojení mezi prvky štíhlé výroby zobrazeno v Obr.:1. Tyto prvky by měli 

být podrobně sledovány i v podnicích, které systém štíhlé výroby neaplikují. Vzájemná pro-

vázanost těchto prvkŧ je dŧleţitá pro zdraví výrobního podniku. 

 
Obr. 1 Prvky Štíhlé výroby 

1.2  Projektování výroby a technická příprava výroby 

Implementací metod štíhlé výroby se ve výrobním podniku nejčastěji zabývají oddělení pro-

jektování výroby a oddělení technické přípravy výroby (TPV). Cílem projektování výroby je 

vytvoření vhodných podmínek pro plynulý, bezporuchový a hospodárný výrobní proces 

v rámci logistického řetězce. Vytváří optimální pracovní prostředí a zabezpečuje vhodné 

podmínky pro výkon práce. Projektování zahrnuje navrhování nových výrobních středisek. 

Předmětem projektování mohou být i návrhy, projektování obnovy, rekonstrukce jiţ existují-

cích výrobních provozŧ, jejich racionalizace nebo rozšíření.  

Technická příprava výroby je souhrn činností a opatření technicko- organizačního charakteru, 

zaměřených na zpracování projektové, výrobní a technologické dokumentace, vycházející 

především z poţadavkŧ plánŧ technického rozvoje. Současné poţadavky na TPV jsou takové, 

aby předkládala taková řešení, která zajistí maximální efektivnost výrobních procesŧ. Řešení 

by se měla zaměřovat na úspory materiálŧ, energií, pracovních sil, výrobních nákladŧ, apod. 

V podnicích se začíná prosazovat trend modernizace v oblasti projektování. 

Poţadavky na modernizaci v oblasti projektování:  
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 Zvyšování kvality logistického řetězce s dŧrazem na materiálové toky.  

 Vyuţívání principŧ štíhlé výroby (Lean Production).  

 Týmová spolupráce.  

 Uplatnění principŧ simultánního inţenýrství. 

 Zavádění výpočetní techniky.  

 Softwarová podpora rozhodování. [7] 

Pro modernizaci a zefektivnění výrobního systému lze vyuţít simulačních metod. V projekto-

vání se tyto prvky uplatňují ve vyuţití moderních simulačních softwarŧ.  Řízení výrobních 

procesŧ se zaměřuje na rŧzné výrobní aktivity, jako jsou minimalizace skladových zásob, 

zvýšení kvality výroby, zvýšení produktivity, sníţení ztrát v dŧsledku špatné údrţby zařízení. 

Dále pomáhá standardizovat výrobní postupy a vyvíjí tak výrobní proces, který je spolehlivý a 

předvídatelný. 

Simulaci lze vyuţít jiţ před spuštěním výroby v etapě projektování výrobních systémŧ, dále 

ve fázi plánování a řízení výroby, analýze nebo při inovaci výrobních procesŧ. V etapě pro-

jektování se simulace výrobních systémŧ a procesŧ zaměřuje například na: 

 Určení kapacitních nárokŧ pro zajištění plynulosti výroby. 

 Návrh dispozičního uspořádaní. 

 Optimalizaci dispozičního uspořádání. 

 Zkušební nebo náběhový provoz. 

 Při plánování a řízení výroby se simulace uplatní například při: 

o Plánování celopodnikových zdrojŧ. 

o Přidělovaní zakázek jednotlivým výrobním celkŧm. 

o Rychlé změně výrobních plánŧ (tj. reakce na změnu velikosti nebo termínŧ plnění 

jednotlivých zakázek) 

Simulaci lze vyuţívat při analýze výrobního systému. A to zejména v případech kdy je potře-

ba identifikovat úzká místa výrobního systému. Při jejich optimalizaci nebo pro zjištění cel-

kového vyuţití výrobních strojŧ a zařízení. Simulace je dŧleţitým nástrojem pro zjištění zása-

hŧ do výrobního systému. Mŧţeme například zjistit, co se stane, kdyţ sníţíme počet pracov-

níkŧ nebo strojŧ. [8] 

Pomocí simulace mŧţeme řešit logistické problémy týkající se například skladŧ, rozpracované 

výroby, zabezpečení expedice apod. 

Simulace lze vyuţít při stanovení dlouhodobých i krátkodobých cílŧ podniku, jako je napří-

klad výrobní strategie, nebo předvídání skutečných nákladŧ na výrobní zakázku. Počítačovou 

simulaci lze vyuţít při školení zaměstnancŧ v oblastech zlepšování výrobních procesŧ. [6] 

1.3  Vyuţití simulace ve výrobě 

Pro potřeby výrobních podnikŧ se vyuţívá simulace, která je zaloţena na realizaci experimen-

tŧ. V minulosti se při rozhodování vyuţívalo hledání optimálního řešení na základě vytvoření 

matematického modelu, který se řešil analyticky. Analytické řešení často směřovalo 

k velkému zjednodušení reality, které vedlo k problémŧm při interpretaci získaných výsledkŧ. 

Rychlý vývoj v oblasti informačních technologií tak umoţnil výrobním podnikŧm vyuţívat 

počítačové simulace při optimalizaci výrobního procesu. [9] 

Ve výrobních podnicích je stále častěji kladen dŧraz na řízení výroby prostřednictvím infor-

mačních systémŧ, které vyuţívají a propojují informace z rŧzných simulačních metod a soft-

warŧ. Vyuţívání simulačních metod přináší podniku vysokou přidanou hodnotu. Při simulaci 

řízení výroby mŧţe podnik prŧběţně promítat do výrobního procesu změny plánŧ výroby, 
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výrobních kapacit nebo dispozičních uspořádání. Simulační metody ve výrobě umoţňují rych-

lé ověření navrţeného systému a nalezení optimalizačních řešení. Lze je vyuţít při navrhová-

ní, hodnocení a zefektivnění výrobních, obsluţných a logistických procesŧ. Simulační softwa-

ry však slouţí jen jako nástroj pro nalezení moţností optimalizačního řešení. Při vyuţívání 

počítačové simulace dochází k simulaci všech námi navrţených variant řešení, které se odlišu-

jí rŧznými parametry, jako jsou počty pracovníkŧ, strojŧ, pracovišť, výrobních časŧ, velikosti 

skladŧ apod. [4] 

1.4  Vyuţití simulačních metod v systému Lean Production 

Simulační metody se stávají pro výrobní podniky novým nástrojem jak dosáhnout konkurenč-

ní výhody. V 60. letech 20. století se v  Japonsku zrodila koncepce Toyota Production System 

(TPS), která přesunula dŧraz z konečného produktu na výrobní proces. Kvalita procesu se 

stala dŧleţitější neţ kvalita výrobku a tak bylo moţné vyrábět levněji a kvalitněji.  V prŧběhu 

několika let se zrodily metody Lean Production neboli metody štíhlé výroby. Mezi metody 

štíhlé výroby patří například: 

 Just in Time – Neboli strategie právě na čas. Hlavním principem filosofie Just in 

Time (JIT) je eliminace všech druhŧ ztrát v prŧběhu celého výrobního procesu od 

nákupu materiálu a surovin ať po distribuci hotových výrobkŧ. JIT napomáhá mini-

malizovat velikost skladŧ a zásob a umoţnit tak sníţení nákladŧ na skladování a 

uvolnit tak oběţné finanční prostředky.  

 Kaizen - Je systém, který je zaloţen na trvalém a postupném zlepšování. Jeho cílem 

je zvyšování kvality, zdokonalení technologických postupŧ, zlepšení pracovního pro-

středí a sniţování výrobních nákladŧ.  

 GEMBA - Tento princip se snaţí koncentrovat pozornost na místa, která jsou rozho-

dující pro produktivitu, kvalitu, konkurenceschopnost atd.  

 Strategie „3MU” - Tato strategie se snaţí zabránit ztrátám, které mohou vznikat v 

dŧsledku nerovnoměrnosti nebo přetěţování výroby. Optimalizuje systém materiálo-

vých a informačních tokŧ.  

  Kanban - Systém Kanban je zaměřen na efektivní řešení materiálového toku ve vý-

robě pomocí karet.  

 POKA – YOKE - Je metoda, která se vyuţívá pro hledání moţností jak zabránit 

vzniku vad. Metoda se zabývá úpravami na pracovišti a instalací pomocných prvkŧ 

tak, aby bylo zabráněno vzniku chyb a eliminovaly se dŧsledky lidských pochybení. 

Mezi prostředky Poka-Yoke mŧţeme zařadit vodící kolíky rŧzných prŧměrŧ, světel-

nou signalizaci, spínače, počítadla či kontrolní karty.  

 Jidoka – Výrobní stroje jsou vybavené autonomní schopností realizovat určitá jedno-

duchá rozhodnutí prostřednictvím zvukových, světelných či jiných signálŧ.  

 TPM- Total Productive Maintenance, metoda která se snaţí zabránit ztrátám, které 

vznikají špatnou údrţbou zařízení.  

 5S – Metoda 5S se zabývá lepší organizací práce, která podporuje zvyšování produk-

tivity a kvality práce. [5] 

Výše uvedené metody se často vyuţívají ve vzájemné kombinaci. Všechny metody jsou nad-

časové. V prŧběhu několika let se štíhlá výroba začala kombinovat s dalšími přístupy jako 

reengineering, který se zaměřuje na změnu architekturu procesu. Nebo se Supply Chain Ma-

nagementem, který zlepšuje celý dodavatelsko - odběratelský řetězec. Ve vývoji přístupŧ do-

šlo ke změnám kladení hlavních dŧrazŧ na výrobek, proces, zákazníka. Cílem podnikŧ se sta-

ly vysoká kvalita s nízkými náklady. 

Hlavní zásady metod štíhlé výroby se v prŧběhu desetiletí nezměnily. Změnili se však pod-

mínky implementace jednotlivých metod. Dříve byla jejich konkurenční výhoda dána zavádě-
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ním jednotlivých metod přímo do výrobního procesu. Vše se odehrávalo s cílem eliminovat 

plýtvání, zvýšit produktivitu, sníţit zásoby nebo výrobní náklady. Implementace byla prová-

děna bez simulace následkŧ aplikace jednotlivých metod. Podniky spoléhaly a často spoléhají 

na přínosy jednotlivých metod, avšak nejsou schopni tyto přínosy kvantifikovat. Coţ podle 

mého názoru velmi omezuje příznivé dopady na zlepšení výrobního procesu. V praxi se často 

setkáváme s podniky, které vloţily do implementace metod značné finance a čas. Nebyly však 

schopni projekt implementace dokončit, nebo nevěděly, kde se přínosy jednotlivých metod 

projevily.  

Do budoucna se konkurenční výhoda těchto metod přesune do oblasti projektování výroby a 

zejména do vyuţívání simulačních softwarŧ. Simulační softwary pomohou podniku při roz-

hodování, zda metodu uplatnit a jak se projeví její přínosy na výrobní proces. Systém lean 

production obsahuje mnoho metod. Je pravděpodobné, ţe nasimulovat některé z nich bude 

problematické. Pro jednotlivé metody je vhodný odlišný typ simulačního softwaru, nebo pou-

ţití jejich kombinace. Pro některé metody štíhlé výroby jsou vhodné systémy, které vytvoří 

digitální model logistických systémŧ (2D, 3D). Tyto systémy jsou vhodné například pro JIT, 

Kanban, Kaizen, TQM aj. Pro některé budou vhodné například ergonomické systémy (3D). 

Jedná se o 5S, POKA-YOKE, TPM aj.  

1.5  Kvantifikace přínosŧ metod štíhlé výroby 

Jednou z moţností jak kvantifikovat přínosy metod štíhlé výroby je určení výkonnostních 

ukazatelŧ KPI (Key Performance Indicators), které budou v prŧběhu simulace sledovány. KPI 

by měly být jasně definovány pro jednotlivé metody. Sledování a měření výkonnostních uka-

zatelŧ je pro podnik nesmírně dŧleţité. Výkonnostní ukazatelé mohou být finančního nebo 

nefinančního typu (viz. Obr.:2). Oba typy pomáhají manaţerŧm při řízení, rozhodování, in-

formují nás o stavu podniku v daném odvětví, podávají informace akcionářŧm nebo potenci-

álním investorŧm. Ukazatelé jsou také prvkem, který nejpřesněji určí dopady změn na podnik. 

Pomáhají identifikovat příčiny problémŧ nebo naopak dŧvody úspěchu. Zavádění štíhlé výro-

by je proces, který má za úkol zlepšit stávající situaci.  

 

 

 
Obr. 2 Příklady Lean ukazatelŧ 

ZÁVĚR 

Účelem příspěvku bylo nastínit moţnost vyuţívání simulačních nástrojŧ, které mohou výrob-

nímu managementu podniku pomoci určit, zda je daná metoda implementovatelná do výrob-

ního prostředí. Problematikou simulace a jejího vyuţití při kvantifikaci přínosŧ jednotlivých 

metod se bude skupina zabývat i nadále. Budoucí výzkum bude zaměřen na zjištění prováza-



 

252 

 

nosti výkonnostních ukazatelŧ jednotlivých metod na finanční ukazatele tak, aby bylo moţné 

pomocí simulace určit, jaký bude finanční přínos implementace jednotlivých metod.  
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ABSTRAKT 

Koncept digitálního podniku je komplexní reprezentace reálné výroby, která zobrazuje výrob-

ní procesy ve virtuálním prostředí. Pouţívá se především k procesnímu plánování, simulaci a 

optimalizaci výrobních procesŧ sloţitých produktŧ nebo produktŧ, u kterých je nemoţné nebo 

velice nákladné vytvořit model prototypu. Pomocí tohoto nástroje je také moţné plánovat a 

řídit ţivotní cyklus produktu. Tento příspěvek popisuje realizaci konceptu digitálního podniku 

na konkrétním produktu na Katedře prŧmyslového inţenýrství a managementu v Plzni.    

KLÍČOVÁ SLOVA 

PLM, Digitální podnik, CAD/CAM, plánování výroby, simulace výroby 

ABSTRACT 

The digital factory is a complex picture of real production, which represents the manufactu-

ring processes in a virtual environment. It is mainly used for process planning, simulation and 

optimization of difficult products manufacturing processes, or products where it is impossible 

or very expensive to create a prototype model. With this tool you can also plan and manage 

product life cycle. This paper describes the implementation of the concept of digital factory in 

a particular product at the Department of Industrial Engineering and Management in Pilsen. 

KEY WORDS 

PLM digital factory, CAD / CAM, production planning, production simulation 

ÚVOD 

Koncept digitálního podniku je komplexní reprezentace reálné výroby, která zobrazuje výrob-

ní procesy ve virtuálním prostředí. Pouţívá se především k procesnímu plánování, simulaci a 

optimalizaci výrobních procesŧ sloţitých produktŧ (automobily, vlaky, letadla, lodě…), nebo 

produktŧ, u kterých je nemoţné nebo velice nákladné vytvořit model prototypu (jaderná ener-

getika atd.). Pomocí tohoto nástroje je také moţné plánovat a řídit ţivotní cyklus produktu, ve 

své podstatě tento koncept (digitálního podniku) řadí celý výrobní podnik do kategorie velmi 

komplexních produktŧ s dlouhou ţivotností, jeţ se v krátkém časovém intervalu musí postarat 

o optimální inovaci svých výrobkŧ, s ohledem na reakce trhu. 

Pohledŧ na ţivotní cyklus produktu je velice mnoho a kaţdá instituce (firma, škola, univerzi-

ta) mŧţe mít tento pohled jiný, jelikoţ se kaţdý zaměřuje na rozdílné odvětví nebo rozdílným 

odvětvím kladou jinou dŧleţitost. 

Na Západočeské univerzitě v Plzni se k tomuto řízení ţivotního cyklu výrobku pouţívá řada 

nástrojŧ. Nejkomplexnějšími z nich jsou balíky digitální továrny od firmy Siemens PLM 

Software a od firmy Dassault Systemes.  Tyto balíky se skládají z několika nástrojŧ počínaje 

konstrukčními CAD/CAM, dále plánovacími nástroji a konče simulačními a optimalizačními 

nástroji.  Výhodou těchto komplexních balíkŧ je datová návaznost mezi jednotlivými nástroji 

a celková správa celého „Virtuálního podniku“ který pomáhá řídit podnik reálný. Dále se za-
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měříme na balík od společnosti Siemens PLM Software a konkrétně na nástroje NX a TEC-

NOMATIX (Process Derigner, Process Simulate, Plant Simulatin, Jack). Datová návaznost 

jednotlivých dílčích modulŧ a to pomocí formátu JT, který je podporován všemi nástroji 

v balíku a tím odpadá problém komunikace mezi jednotlivými pracovišti (konstrukce, techno-

logie, plánování, logistika…). 

Vývoj nového produktu v Digitální továrně respektive Západočeské univerzitě lze rozdělit do 

několika dílčích etap: 

 Návrh konceptu produktu návrhářem. 

 Konstrukční řešení konceptu konstrukčním inţenýrem – katedra konstrukce. 

 Technologií výroby technologem – katedra technologie výroby a montáţe. 

 Návrh pracovišť a výrobního sytému – katedra prŧmyslového inţenýrství a manage-

mentu. 

 Analýza pracovišť – katedra prŧmyslového inţenýrství a managementu. 

 Simulace výroby – katedra prŧmyslového inţenýrství a managementu. 

 Realizace projektu. 

V rámci pracovišť se na ZČU vytvořil pohled na ţivotní cyklus výrobku počínaje jeho ná-

vrhem a konče simulací jeho výroby. Samozřejmě, ţe celý ţivotní cyklus zahrnuje i servis, 

provoz a konečnou likvidaci produktu, ale jak je zmíněno výše, toto je náš pohled na cyklus, 

který jsme schopni reprezentovat pomocí dostupných nástrojŧ Digitální fabriky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Koncept ţivotního cyklu na ZČU 

 

1 NÁVRH KONCEPTU 

Podle potřeby poptávky, navrhne návrhář produkt pro splně-

ní potřeb zákazníka. Jedná se spíše o ideu tvaru a funkcí, 

které bude výrobek dělat a jak bude vypadat. Tento návrh 

slouţí konstruktérovi pro jeho práci. Náš produkt je navrho-

vaný RC model.                        Obr. 2 Návrh dizajnu 

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
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Konstruktér zhotovuje výrobní dokumentaci pro technologii.  Jeho cílem je navrhnout jednot-

livé díly sestavy tak. aby celkový výrobek splňoval veškeré poţadované funkce. K tomuto 

účelu slouţí konstrukční nástroje (CAD systémy), které jsou částí balíku digitální továrny. Na 

trhu se vyskytují pouze dvě společnosti, které tento komplexní balík digitální továrny posky-

tují. Jsou to: 

 Dassault systems, kde je konstrukční nástroj CATIA 

 Siemens PLM Software, kde je konstrukční nástroj NX (naše studie vyuţívá balík 

od firmy SEIEMENS)  

Tyto konstrukční nástroje (CAD systémy) umoţňují konstruktérovi: 

 Návrh jednotlivých částí produktu. 

 Pevnostní, statické a dynamické analýzy. 

 Virtuální kompletaci sestavy a simulace její funkčnosti. 

 Tvorbu výkresové dokumentace pro technologii. 

Na obr.3 je vidět pevnostní analýzy a technologických analýz na díl – závěsné rameno, ozna-

čené tečkovaně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Ukázky práce konstruktéra v konstrukčním nástroji NX 

3 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Po tom co konstruktér vytvoří výkresovou dokumentaci, začne technolog zpracovávat výrobní 

postup pro jednotlivé komponenty a jejich následnou montáţ v kompletní sestavu. Výrobním 

postupem se rozumí: 

 Stanovení technologie strojŧ a nástrojŧ pro výrobu jednotlivých komponent 

 Stanovení řezných podmínek 

 Generování CNC programu (jsou-li ve výrobě pouţity CNC stroje)  

Pro tuto práci lze opět vyuţít technologických modulŧ, které jsou součástí CAD systému 

(NX). Tyto moduly umoţňují technologovi virtuálně simulovat výrobní proces. 

Technolog si zde mŧţe zvolit: 

 Zpŧsob obrábění 

 Řezné podmínky obrábění 
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 Řídicí systém CNC stroje  

 Analyzovat přesnost po obrobení 

Na obr. 4 lze opět vidět návrh vstřikovací hlavy lisu pro výrobu závěsného ramena a vyuţití 

obráběcího modulu NX při obrábění základní desky této vstřikovací hlavy. Po definování ří-

dícího systému obráběcího stroje, mŧţe technolog sledovat prŧběh obrábění celého obráběcí-

ho stroje. Lze simulovat pouze nástroj, nebo přímo celý obráběcí stroj. Technologický modul, 

obsahuje celou řadu typŧ obrábění, např. modul pro vyjiskřování, modul pro obrábění lopatek 

turbín atd. Výhoda tohoto modulu v NX je, ţe mŧţeme sledovat chod stroje přímo podle CNC 

programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ukázky technologických operaci v nástroji NX 

4 DEFINOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROCESU 

Po té, co je připravena technologie výroby přichází na řadu prŧmyslový inţenýr, který má za 

úkol, dle typu výroby: 

 Navrhnout výrobní procesy 

 Nastavit takt výrobní linky 

 Navrhnout jednotlivá pracoviště 

 Ergonomické analýzy pracovníkŧ 

 Navrhnout celý výrobní systém 

 Navrhnout zásobování a logistiku 

K těmto úkolŧm slouţí opět nástroje z balíku digitální továrny. V našem případě je výrobní 

systém produktu namodelován v programu TECNOMATIX. 

Návrh výrobního procesu je sloţen z několika krokŧ: 

 Hrubé plánování 

 Jemné plánovaní 

 Simulace a ověření jemného plánování  

 Ergonomické analýzy pracovišť 

 Diskrétní simulace výrobního systému 

 

 

 

 

 

Vstřikovací    
hlava 

Simulace ob-
rábění nástroje 

Kontrola přes-
nosti po obro-

bení 

Simulace ob-
rábění stroje 

 

Generovaný 
NC program 
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a. Hrubé plánování 

Při hrubém plánování jsou definovány zdroje, produkty a procesy jednotlivých operací. Pro 

tento krok je vyuţit nástroj Process Designer. 

 

Zdroje 

Zdroji se rozumí vše co je potřeba 

pro zajištění procesu např. pracov-

ní stŧl, nářadí i samotní pracovníci.  

 

Produkty 

Produkty se rozumí jak vstupní 

komponenty či podsestavy tak vý-

stupní komponenty či podsestavy. 

V našem případě jsou to jednotlivé 

díly RC modelu, jeho podsestavy i 

kompletní smontovaný model.  

                                                            
O

br. 5 Rozloţení zdrojŧ haly pro výrobu RC modelu 

 

Procesy 

Proces přeměňuje vstupní produkty na výstupní 

vyuţití zdrojŧ. Při hrubém plánování rozdělíme 

operace na dílčí úkony, např. upnout díl do pří-

pravku, nebo přemístit bednu s materiálem. 

Kaţdé operaci se přiřadí zdroje (pracovník, 

šroubovák), vstupní a výstupní produkty (šrou-

by, závěsné rameno, šasi…) jak je vidět na obr. 

6. Po té je nutné definovat čas operace. Silnou 

stránkou Process Designer jsou časové tabulky 

s MTM kódy. Stačí definovat operaci, např. 

"Upnout díl do přípravku". Po definování ope-

race Process Designer sám vypočítá čas pro 

tuto operaci.  

                                     Obr. 6 definování operací 

b. Jemné plánování 

Pro ověření přiřazených časŧ z Process Designer slouţí nástroj Process Simulate. V tomto 

nástroji reálně simulujeme např. pohyb člověka při montáţi. Operace definujeme do dílčích 

úkonŧ, jako jsou např. sevření prstŧ při uchopení součásti atd. Po spuštění simulace dostává-

me čas operace, který porovnáme s časem z Process Designer a následně mŧţeme čas upravit 

podle našeho uváţení. 

Process Simulate slouţí také k ověřování vhodnosti prostorového uspořádání např. kolize ro-

botŧ v automatizované výrobě. Při simulaci pohybu robota lze uspořádat pracoviště tak, aby 

nehrozila kolize s ostatními objekty na pracovišti (kabely, potrubí, bariéry…).  
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5 ERGONOMICKÉ ANALÝZY 

Po definování operací, zdrojŧ, produktŧ a jejich simulování, se testují jednotlivá pracoviště v 

ergonomickém nástroji JACK. Tento nástroj 

obsahuje reálný model člověka s vazbami na 

kosti, svaly, klouby atd. Lze  vybrat jedná-li se o 

muţe nebo o ţenu, je-li člověk malý nebo velký, 

hubený či tlustý. Všechny tyto proporce ovliv-

ňují námahu člověka při práci. Např. obézní 

člověk se bude při práci, kde se bude často ohý-

bat namáhat více neţ člověk hubený.  

Podle výsledkŧ z jednotlivých analýz, je třeba 

přizpŧsobit pracoviště danému pracovníkovi a 

opět upravit časy operací. Tento koloběh se 

opakuje, dokud nedosáhneme nejlepších vý-

sledkŧ. 

                                                                          Obr.7 Ergonomické analýzy v JACK 

6 DISKRÉTNÍ SIMULACE 

Poslední částí tohoto balíku je Plant Simulation pro diskrétní simulace výrobních procesŧ. Při 

definování výrobního procesu v Process Designeru, exportujeme data do Plant Simulation, ve 

kterém simulujeme výrobu. V tomto simulačním nástroji je moţné definovat např. náklady na 

čas, zmetkovitost, poruchy strojŧ atd. a z výsledného reportu je vidět např. kolik vyrobím ku-

sŧ za určité období, jaké budou investice, jaká návratnost atd. 

ZÁVĚR 

V dnešní globalizované době, kdy náskok před konkurencí znamená značnou převahu na trhu, 

je třeba kaţdou investici velice dobře zváţit. Největší výhoda digitální továrny je ta, ţe se 

všechno děje ve virtuálním světě. Je moţné vyzkoušet nespočet scénářŧ a problémŧ, které by 

mohly nastat v reálném podniku. Kdyţ nastane problém ve virtuálním modelu, není těţké ho 

odstranit, nastane-li však v reálném podniku, jeho řešení bývá velice nákladné. Další velkou 

výhodou je datová jednotnost. Stačí jeden formát dat, se kterým mŧţeme pracovat se všemi 

nástroji digitální továrny. 

Náklady na digitální továrnu jsou pouze náklady na čas strávený přípravou virtuálního mode-

lu a pořizovací náklady softwaru. Kaţdý podnik musí zváţit, zdali je pro něj výhodný celý 

balík digitální továrny nebo jen některý z jeho nástrojŧ.  
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ABSTRAKT 

Jedným zo spôsobov zlepšenia výrobných parametrov, je podrobná znalosť o kaţdej pracov-

nej činnosti vo výrobnom procese. Tieto činnosti sa v beţnej praxi delia na viacero typov, 

a tak aj ich popisovanie musím byť vykonávané z viacerých hľadísk. Tento článok teoreticky 

popisuje jednotlivé pravidlá sekvenčného modelovania, ktoré sú zamerané na optimalizáciu 

poţadovaných časových intervalov (vlastností samotného výrobného procesu.) 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

sekvenčné pravidlá, čas prietoku, meškanie, čas splatnosti, procesný čas, vyuţitie 

ABSTRACT 

One way of improving production parameters is  detailed knowledge of all employment in the 

manufacturing process. These works are in the normal practice divided into several types, so 

that describing them has to be carried out in several ways. This article describes the various 

theoretical modeling sequential rules that are designed to optimize the desired time intervals 

(the actual performance of the manufacturing process.) 

KEY WORDS 

sequencing rules, flow time, delay, due date, total processing time, utilisation 

ÚVOD 

Pri plánovaní a rozvrhovaní výroby je nutné zadefinovať si niekoľko dôleţitých činiteľov. No 

ako aj pri iných úlohách aj tu, je nutné si uvedomiť, ţe na kaţdý faktor, kaţdý parameter sa dá 

pozerať z viacerých hľadísk. Preto sa aj pri rozvrhovaní výroby musí určiť, podľa akého pra-

vidla budeme dané činitele (vlastnosti výroby) posudzovať. Pri pouţívaní týchto pravidiel 

a ich zapracovaní do výpočtov je potrebné sa čo najlepšie stotoţniť s výrobným procesom, 

súčiastkovou základňou ako aj typológiou výroby. Spomínané pravidlá sú popísané niţšie [1]. 

1 ZÁKLADNÉ POTREBNÉ ÚDAJE A ROZDELENIE ALGORITMOV „PRAVI-

DIEL“ PLÁNOVANIA VÝROBY 

Nasledujúce tri základné údaje sú potrebné k opisu činností pri deterministickom plánovacom 

probléme jedného stroja. 

Processing time (tj).  Je čas potrebný na spracovanie úlohy j. Doba spracovania tj zvyčajne 

zahŕňa aktuálny čas spracovania a čas nastavenia. 

Ready time (rj). Je to čas, keď je úloha j k dispozícii pre spracovanie. Ready time  činnosti j 

je rozdiel medzi časom príchodu na túto prácu a časom, v ktorom je práca prijatá na spraco-

vanie. V základnom modeli, podľa stavu 1, rj = 0, pre všetky úlohy.  

Due date (dj). Je to čas, kedy má byť spracovanie úlohy j dokončené. 

Completion time (Cj). Je to čas, v ktorom je práca j skutočne dokončená v poradí. Kaţdý 

výkon opatrení na hodnotenie plánov je obvykle funkciou časov dokončení pracovných čin-

ností.  Príkladné opatrenia hodnotenia výkonnosti sú Flow time, Lateness, Tardiness, atď. 
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 Flow time (Fj). To je doba (časový úsek), ktorú trávi činnosť j v systéme. To je roz-

diel medzi completion time (časom ukončenia)  a ready time (časom pripravenosti) 

činnosti j. 

 
                                    ,   (1) 

Total flow time je opatrenie, ktoré indikuje, čakacie doby pracovných činností v systé-

me. To zase dáva určitú predstavu o zásobách vstupujúcich do systému vzhľadom k 

plánu. 

 Lateness (Lj). Je to doba, o ktorú sa čas do dokončenia práce j  líši od jej splatnosti 

             (2) 

Oneskorenie môţe byť buď pozitívne meškanie alebo negatívne meškanie. Pozitívny one-

skorenie prácu znamená, ţe práca je dokončená po splatnosti. Negatívny oneskorenie 

prácu znamená, ţe práca je dokončená pred dňom jeho splatnosti. Pozitívne one-

skorenie práce znamená, ţe práca je dokončená po splatnosti. Negatívne oneskorenie 

práce znamená, ţe práca je dokončená pred dňom jej splatnosti. 

 Tardines (Tj). Nedochvíľnosť je oneskorenie činnosti j, ak nesplní (nedodrţí) jej do-

bu splatnosti, inak = 0. Je definovaná ako: 

,        (3) 

čo znamená: 

 
,           (4) 

Stredná hodnota času toku (času prietoku, flow time):  

 ,    (5) 

Stredná hodnota nedochvíľnosti:  

  ,    (6) 

Maximálna hodnota času toku: 

 ,   (7) 

Maximálna hodnota nedochvíľnosti: ,   (8) 

Počet oneskorených činností: 

 T ,    (9) 

Táto trieda algoritmov sprostredkováva činnosti na zozname podľa stratégie, ktorá je navrh-

nutá k splneniu poţiadaviek, v konkrétnych podmienkach. Ďalšia činnosť na zozname je po-

tom pridelená k prvému dostupnému stroju. Existujú nasledujúce pravidlá, ktoré sú uvedené 

niţšie[4], [5] [6], [7]. 

 
Obr. 1 Výsledky Schedulingu s viacerými stratégiami [11] 
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2 LONGEST PROCESSING TIME (LPT) 

Pravidlo najdlhšej doby spracovania objednávok  činností  v poradí klesajúcej doby spracova-

nia. Kedykoľvek je oslobodený potrebný stroj, musí byť pripravená činnosť s najdlhším ča-

som spracovania. Táto stratégia naplánuje najdlhšie pracovné činnosti na prvé miesta tak, ţe 

ţiadna veľká (zdĺhavá) úloha nebude vykonávaná na konci programu, aby nedošlo k výraz-

nému predlţovaniu času dokončenia poslednej úlohy. 

Kroky pre pouţitie tohto pravidla sú:  

1. Ako prvé hodnoty musí pouţívateľ zadať počet činností (operácií), názvy činností, 

čas spracovania a dátum splatnosti kaţdej operácie alebo pouţiť údaje uvedené vo 

východiskovom bode(starting point). 

2. Druhým krokom je triedenie podľa najdlhšej doby spracovania medzi pracovnými 

miestami. 

3. Vypočítať čas toku (Flow Time = FT) na kaţdé pracovné miesto pomocou doby 

spracovania. FT je kumulatívny čas spracovania kaţdej činnosti v poţadovanom po-

radí.  

4. Výpočet celkovej doby spracovania, celkového času toku a celkového meškania z 

kumulatívneho času spracovania, kumulatívneho času toku a kumulatívneho  meška-

nia [2].  

Potom, pouţijeme celkový prietokový čas, celkový čas na spracovanie a celkové meškanie na 

výpočet priemernej doby dokončenia, vyuţitia, priemerného počtu pracovných miest v systé-

me a priemerného pracovného meškania. Vzorce na výpočet sú:  

Priemerná doba dokončenia = súčet celkového prietoku / počtu pracovných miest 

Vyuţitie = celková doba spracovania / súčet celkového prietoku 

Priemerný počet pracovných miest = celkový prietokový čas (FT) / celkový čas na spracova-

nie 

Priemerné meškanie práce = celkové meškanie / počet pracovných miest 

3 SHORTEST PROCESSING TIME (SPT)  

Pravidlo najkratšej doby spracovania objednávok činností v poradí rastúcej doby spracovania. 

Kedykoľvek sa vhodný stroj uvoľní, musí byť pripravená činnosť s najkratším časom spraco-

vania. Tento algoritmus je optimálny pre nájdenie minimálneho celkového času dokončenia 

a váţeného času dokončenia. V prostredí s jedným strojom, ktorý je pripravený v čase 0 pre 

všetky úlohy, je tento algoritmus optimálny pre minimalizáciu stredného času toku, čím sa 

minimalizuje priemerný počet pracovných miest v systéme, stredná čakacia doba činnosti od 

okamihu príchodu do začiatku spracovania, maximálne čakacie doby a priemerné meškanie 

[1]. Kroky pre pouţitie tohto pravidla sú:  

1. Ako prvé hodnoty musí pouţívateľ zadať počet činností (operácií), názvy činností, 

čas spracovania a dátum splatnosti kaţdej operácie alebo pouţiť údaje uvedené vo 

východiskovom bode(starting point). 

2. Druhým krokom je triedenie podľa najkratšej doby spracovania medzi pracovnými 

miestami. 

3. Vypočítať čas toku „Flow Time“ (FT) na kaţdé pracovné miesto pomocou doby 

spracovania. Flow time je kumulatívny čas spracovania všetkých pracovných miest 

v poţadovanom poradí [2]. 
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Ďalším krokom je výpočet celkovej doby spracovania, celkový čas toku a celkové meškanie z 

kumulatívneho času spracovania, kumulatívneho času toku a kumulatívneho meškania. 

Potom, s pouţitím celkového prietokového čas, celkového času na spracovanie a celkového 

meškania vypočítame priemernú dobu dokončenia, vyuţitia, priemerný počet pracovných 

miest v systéme a priemerné pracovné meškanie. 

Vzorce na výpočet sú niţšie:  

Priemerná doba dokončenia = súčet celkového prietoku / počet pracovných miest 

Vyuţitie = celková doba spracovania / súčet celkového prietoku 

Priemerný počet pracovných miest = celkový prietokový čas / celkový čas na spracovanie 

Priemerné meškanie práce = celkové meškanie / počet pracovných miest 

 
Operácia, j      Čas spracovania, Tj 

1 7 

2 18 

3 6 

4 8 

5 12 

Tab. 1 Príklad pouţitia SPT usporiadania 

Cieľom je nájsť optimálnu postupnosť, ktorá bude minimalizovať stredný čas toku a získa aj 

zodpovedajúci minimálny priemerný prietokový čas. 

Pri riešení daného problému je počet operácií rovný 5. Operácie sú usporiadané podľa SPT 

usporiadania (pravidla), ako je uvedené v tab.2 

 
Operácia, j Čas spracovania, tj 

3 6 

1 7 

4 8 

5 12 

2 18 

Tab. 2 Dáta po SPT usporiadaní. 

Operácia, j Čas spracovania, tj Čas dokončenia, Cj (Fj ) 

3 6 6 

1 7 13 

4 8 21 

5 12 33 

2 18 51 

Tab. 3 Výpočet času toku. 

Pokiaľ je rj rovný nule pre všetky hodnoty j, pritokový čas (Fj ) = Cj pre všetky j.  

Preto : ,   (10) 

4 EARLIEST DUE DATE (EDD) 

V prostredí s jedným strojom, ktorý je pripravený v čase 0 pre všetky úlohy, určíme poradie 

činností podľa pravidla tak, ţe najskôr vykonáme práce s najskoršou splatnosťou a potom 

práce s najnovším dátumom splatnosti. Nech d [i] označuje dátum splatnosti práce v nariade-

nom poradí. EDD rozvrhuje pracovné činnosti tak, aby tieto nerovnosti platili [1], [2], [3]. 

,    (11) 
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EDD, vo vyššie uvedenom nastavení, nájde optimálny harmonogram, keď je potrebné mini-

malizovať maximálne oneskorenie (meškanie), alebo minimalizovať maximálnu nedochvíľ-

nosť. 

Činnosť s najbliţšou splatnosťou je vybraná pomocou pravidla EDD. Kroky sú pouţívania 

tohto pravidla sú:  

1. Ako prvé hodnoty musí pouţívateľ zadať počet činností (operácií), názvy činností, 

čas spracovania a dátum splatnosti kaţdej operácie alebo pouţiť údaje uvedené vo 

východiskovom bode(starting point). 

 

2. Roztriedenie operácií podľa najbliţšej doby splatnosti (doručenia) medzi pracovnými 

miestami.  

3. Výpočet flow time (FT) na kaţdé pracovné miesto pomocou doby spracovania. FT je 

kumulatívny čas spracovania všetkých pracovných miest jedno po druhom [2]. 

Ďalším krokom je výpočet celkovej doby spracovania, celkového času toku a celkového meš-

kania z kumulatívneho času spracovania, kumulatívneho času toku a kumulatívneho meška-

nia.  

Potom, s pouţitím celkového času toku, spracovanie a celkového meškanie vypočítame prie-

mernú dobu dokončenia, vyuţitie, priemerný počet pracovných miest v systéme a priemerné 

pracovné meškanie [2]. Vzorce na výpočet sú:  

Priemerná doba dokončenia = súčet celkového času toku / počet pracovných miest 

Vyuţitie = celková doba spracovania / súčet celkového času toku 

Priemerný počet pracovných miest = celkový prietokový čas / celkový čas na spracovanie 

Priemerné meškanie = celkové meškanie / počet pracovných miest 

Pravidlo Najstaršieho Dátume Splatnosti (EDD) slúţi na minimalizovanie maximálneho meš-

kania. 

Oneskorenie (Lj) činnosti je definované ako rozdiel medzi časom dokončenia a dátumom 

splatnosti uvedenej práce. 

,      (12) 

 
Operácia, j      Čas spracovania, Tj Doba splatnosti, dj 

1 12 17 

2 10 14 

3 10 12 

4 9 20 

5 14 18 

6 17 27 

Tab. 5 Hodnoty doby splatnosti a času spracovania 

Operácia, j Čas spracova-

nia, Tj 

Čas dokončenia, 

Cj 

Doba splatnosti, 

dj 

Oneskorenie, Lj 

3 10 10 12 0 

2 10 20 14 6 

1 12 32 17 15 

5 14 46 18 28 

4 9 55 20 35 

6 17 72 27 45 
Tab. 6 Hodnoty oneskorenia činností 
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5 MINIMUM SLACK TIME (MST) 

Slack time je rozdiel medzi dobou splatnosti a zostávajúcim časom spracovania. Pravidlo mi-

nimalizácie voľného času znamená určiť „naliehavosť“ spracovania objednávok podľa ich 

voľných časov. Nech d [i] a t [i] značia dátum splatnosti a čas spracovania spojené s tou prá-

cou, ktorú je potrebné urobiť v objednanom poradí. Pravidlo MST naplánuje pracovné činnso-

ti tak, aby tieto nerovnosti platili. 

,        (13) 

V prostredí jedného stroja s časom pripravenosti  0, MST maximalizuje minimálne oneskore-

nie[1], [2], [3].  

6 WEIGHTED SHORTEST PROCESSING TIME (WSPT)  

Pravidlo váţenej najkratšej doby spracovania je variácia pravidla SPT. Nech t [i] a w [i] zna-

čia dobu spracovania a váhu spojenú s touto činnosťou, ktorú je potrebné urobiť v poradí zo-

radeného podľa pravidla WSPT. WSPT rozvrhne činnosti tak, aby tieto nerovnosti platili. 

,    (14) 

Celkový váţený toku času: 

 ,     (15) 

 

WSPT radenie je: 

  ,         (16) 

V prostredí jedného stroja so stanoveným prípravným časom 0 pre všetky úlohy, WSPT mi-

nimalizuje váţený priemerný čas toku (prietoku) [1]. 

Cieľom je určiť poradie, ktoré bude minimalizovať váţený priemer času toku tohto problému. 

Tieţ nájsť zodpovedajúci váţený priemerný prietokový čas. 

 
Operácia, j      Čas spracovania, Tj Váha, wj 

1 7 1 

2 18 2 

3 6 1 

4 8 2 

5 12 3 

Tab. 7 Príklad pouţitia WSPT usporiadania 

Operácia, j      Čas spracovania, tj Váha, wj tj/wj 

1 7 1 7 

2 18 2 9 

3 6 1 6 

4 8 2 4 

5 12 3 4 

Tab. 8 Detaily WPT  

Operácia, j      Čas spracovania, tj Cj(Fj ) Váha, wj tj /wj F1wj 

4 8 8 1 7 16 

5 12 20 2 9 60 

3 6 26 1 6 26 

1 7 33 2 4 33 

2 18 51 3 4 102 

Tab. 9 Výpočet WFT 
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Preto, 

            ,     (17) 

7 CRITICAL RATIO (CR) 

Kritický pomer je index (číslo), vypočítaný vydelením času zostávajúceho do splatnosti 

a zostávajúceho času na vykonanie prác. Na rozdiel od pravidiel prednosti, kritický pomer je 

dynamický a ľahko aktualizovatelný. To inklinuje k lepším výkonom, neţ FCFS, EDD, SPT a 

LPT na kritérium priemerného pracovného oneskorenia (meškania). Kritický pomer dáva 

prednosť činnostiam, ktoré musia byť vykonané, aby boli dodrţané termíny dodania podľa 

plánu. Tento spôsob je pouţívaný súčasne s MRP systémami (MRP - Material Requirement 

Planning, plánovanie poţiadaviek na materiál) a má široké priemyselné vyuţite. Kritický po-

mer je miera naliehavosti poradia, v porovnaní s ostatnými príkazmi pre rovnaké zariadenie. 

Tento pomer je zaloţený na tom, ţe kedy je dokončenie objednávky potrebné a koľko času je 

potrebné na jej dokončenie [2].  

 Kroky pre pouţitie tohto pravidla sú:  

1. Na spustenie programu, musí uţívateľ vloţiť počet činností, názvy činností, denný 

zostatok činností, splatnosť kaţdej činnosti a tieţ dnešný dátum.  

2. Dnešný dátum a počet pracovných miest sú zadávané len raz. Ostatné sledované 

hodnoty sú parametre závislé na počte zadaných miest.  

3. Potom, je potrebné vypočítať kritický pomer pomocou vzorca.  

Vzorec pre kritický pomer je:  

CR = zostávajúci čas splatnosti / počet zostávajúcich pracovných dní 

Po výpočte CR pre kaţdé pracovné miesto je nutné činnosti usporiadať pomocou vypočítanej 

hodnoty kritického pomeru. Poradie priorít sa udáva od najmenšej po väčšiu.  

K dispozícii sú 3 charakteristiky, ktoré moţno vidieť z kritických pomerov:  

Činnosti s nízkou hodnotou CR (menej ako 1,0) ---- práca zaostáva za plánom. 

Ak hodnota CR je presne 1,0 ---- práca ide podľa plánu. 

Ak hodnota CR je vyššia ako 1,0 ---- práca je pred termínom, a má viac času. 

Kritický pomer napomáha pri väčšine systémoch plánovania výroby ako je aj uvedené niţšie:  

I. Zistiť stav konkrétnej práce (činnosti).  

II. Vytvoriť relatívnu prioritu medzi pracovnými miestami na spoločnom (podobnom) 

základe.  

III. Popísať dve suroviny (polovýrobky) a určiť správne poradie činností. 

IV. Nastaviť priority (a zrevidovať plány) automaticky podľa zmeny v dopyte a pracov-

nom postupe. 

ZÁVER 

Metódy rozhodovania a rozvrhovania vo výrobe majú veľký význam ako v minulosti, tak aj 

v dnešnej modernej dobe. Aj napriek modernizácii a automatizácii výroby, podstatnú časť 

úspory času, materiálu a hlavne finančných prostriedkov vo výrobnom procese, tvorí práve 

táto problematika. Cieľom je vytvoriť taký matematický model, ktorý by bolo moţné, pri čo 

najmenších úpravách pouţiť vo viacero rôznych prípadoch. Pri dodrţiavaní popisovaných 

pravidiel môţe zadaný algoritmus slúţiť na optimalizáciu poţadovaného parametra, či časo-

vého intervalu. Na druhej strane je nevyhnutné spomenúť, ţe okrem všeobecnosti modelu je 

podstatné aj spektrum problémov, ktoré model dokáţe súčasne riešiť. Pri tomto prehľade rôz-
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nych stratégií sme zistili, ţe je dôleţité zamerať sa predovšetkým na hlavný problém pri jed-

nom posudzovaní a po prepočítaní viacerých strategických metód pouţiť tú, ktorá je pre pod-

nik najvýhodnejšia. 
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ABSTRAKT 

Tento článok pojednáva o historickom prehľade rôznych metód sekvenčného modelovania 

a rozvrhovania výroby. Nakoľko komplexné skúmanie spomínanej problematiky, by  bolo 

veľmi obsiahle a rozsah článku to nedovoľuje, bliţšie sú popísané iba  na vybrané metódy, 

ktoré sú následne usporiadané podľa chronológie uvedenia do praxe, a tak isto podľa nároč-

nosti rozhodovania a účelovosti pouţívania. Metódy sú v stručnosti popísané a matematicky 

vyjadrené. V závere tohto článku sú podľa časovej následnosti usporiadané tieto metódy do 

jednotnej tabuľky a graficky zobrazené pomocou časovej osi. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Plánovanie výroby, rozvrhovanie výroby, heuristické metódy, genetický algoritmus 

ABSTRACT 

This article discusses about historical overview of various methods of sequence modeling and 

scheduling. Whereas comprehensive examination of the above issues, would be very broad 

and the scope of this article does not permit more, there are described only selected methods, 

which are then arranged by chronology put into practice, and also according to the difficulty 

of decision-making and purposeful use. The methods are briefly described and expressed ma-

thematically. In the end of this article are arranged by time sequence of these methods into a 

single table and graphically displayed using a timeline. 

KEY WORDS 

Production planning, scheduling, heuristic methods, genetic algorithm 

ÚVOD 

Pri predstave, ţe našou úlohou je optimalizovať nejakú vybranú cieľovú funkciu na nejakej 

mnoţine prípustných riešení, pritom ale o tejto funkcii veľa nevieme, prichádzame na  zá-

kladný problém. Pod týmto základným problémom rozumieme výber najvhodnejšej metódy, 

a tak stanovenie určitej cesty a poradie výberov. Často nedokáţeme popísať ako sa na danej 

mnoţine funkcia správa, dokonca nevieme povedať alebo zistiť, či je vôbec spojitá a uţ vôbec 

nie, či má v danom bode gradient a akú má hodnotu. V takomto prípade musíme počítať aj 

s tým, ţe mnoţina všetkých riešení je obecne veľmi rozsiahla. Takéto podmienky zuţujú naše 

pole výberov minimálne o metódy, ako sú napríklad backtracking, lineárne programovanie 

a občas aj o menej zloţité heuristické metódy, či modely. 

„V krízových situáciách, ktoré nútia ľudí rozhodnúť sa medzi rôznymi metódami, väčšina zvo-

lí tú najhoršiu.“ 

RUDINOV ZÁKON. 
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1 BACKTRACKING 

Bactracking (spätné vyhľadávanie, metóda pokusov a omylov) je spôsob riešenia algoritmic-

kých problémov zaloţených na prehľadávaní stavového stromu problému. Termín "backtrac-

king" bol vytvorený americkým matematikom D.H. Lehmerom v roku 1950 [9]. Ide 

o vylepšené hľadania riešenia hrubou silou v tom, ţe veľké mnoţstvo potenciálnych riešení 

môţe byť vylúčené bez priameho kontaktu [1]. Algoritmus je zaloţený na prehľadávaní do 

hĺbky moţných riešení. Je moţné ho pouţiť pre veľké mnoţstvo problémov, avšak vďaka 

jeho (obecnej) exponenciálnej časovej zloţitosti sa pouţíva iba vtedy, keď nie je známy efek-

tívnejší algoritmus (polynomiálny) alebo je pouţitý pre dáta malej veľkosti, poprípade pre 

neho existuje dobrá heuristika. Metódu backtrackingu môţeme pouţiť v prípade, ak riešením 

je vektor (x1 , ... xn), pričom jednotlivé zloţky vyberáme z mnoţiny Si, xi ∈ Si. Spravidla je 

potrebné nájsť n-ticu, ktorá optimalizuje nejakú účelovú funkciu P(x1, ...xn). Môţu sa taktieţ 

hľadať všetky n-tice, ktoré túto podmienku spĺňajú. Metóda vytvára n-tice – jednu zloţku po 

druhej, pritom pouţíva účelovú funkciu. V niektorých prípadoch ide iba o vhodnú pomocnú 

funkciu. Pre kaţdú novovytvorenú zloţku testuje, či by takáto n-tica vôbec mohla byť opti-

málna alebo spĺňať dané podmienky. Ak pre nejaký xi chcený vektor (x1,...xi) nemôţe byť 

optimálna, nie je potrebné uţ ţiaden taký vektor testovať a vezmeme ďalšiu moţnú hodnotu i-

té zloţky. Pokiaľ sú vyčerpané všetky hodnoty i-tej zloţky, vráti sa metóda späť o jeden krok 

a testuje ďalšiu moţnú hodnotu xi – 1. 

2 LINEÁRNE PROGRAMOVANIE 

Lineárne programovanie (LP) jeho úlohou je určiť minimum lineárnej funkcie n premen-

ných na mnoţine všetkých nezáporných riešení danej sústavy m lineárnych rovníc, pričom m 

˂ n. 

Všeobecne moţno úlohu lineárneho programovania zapísať matematickým modelom v tvare: 

 

                                        (1) 

 

 

                                                                            ....                                   .... 

                                                  ,              (2) 

kde rovnica (1) vyjadruje účelovú funkciu a sústava nerovníc príp. rovníc (2) popisuje ob-

medzujúce podmienky problému. 
Doteraz najstaršou pouţívanou metódou riešenia úloh lineárneho programovania je simplexo-

va metóda, navrhnutá Dantzigom v roku 1947. Jej podstatu tvorí technika Gauss- Jordano-

vých eliminácií. Táto metóda našla veľké uplatnenie v praxi, pretoţe vďaka nej bolo moţné 

riešiť úlohy so státisícmi premenných a tisícmi rovníc. Začiatkom 70-tych rokov sa podarilo 

skonštruovať sériu príkladov, ktoré dokázali jej exponenciálnu zloţitosť. V roku 1979 navrhol 

Chačijan tzv. elipsoidný algoritmus a o pár rokov neskôr v roku 1984 Karmarkar navrhol no-

vý polynomiálny algoritmus, ktorý v porovnaní so simplexovou metódou nielenţe vykazoval 

polynomiálnu zloţitosť, no znamenal aj predzvesť nových efektívnych algoritmov na riešenie 

úloh veľmi veľkých rozmerov s riedkymi maticami. V roku 1986, keď sa dokázalo, ţe „revo-

lučný“ Karmakarov algoritmus je ekvivalentný tzv. logaritmickej bariérovej metóde vnútor-

ného bodu, pouţívanej v nelineárnom programovaní, sa začal rozvíjať najnovší smer LP. 
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3 HEURISTICÉ METÓDY PRI SEGMENTÁCII VYROBNÝCH OPERÁCIÍ 

Johnsonov algoritmus dvoch strojov je pouţitý pre nájdenie náhradného stroja na základe 

minimálneho celkového času spracovania na všetkých strojoch a z toho vyberá tu najlepšiu 

cestu. Tento algoritmus je vhodný pre zloţitejšie výroby. Je pomenovaný podľa  Donalda B. 

Johnsona, ktorý ako prvý publikoval túto metódu. Pre segmentácii výroby súčiastok je dôleţi-

té si zadefinovať počet všetkých zariadení, na ktorých bude vykonávaná výrobná alebo po-

mocná (doplnková) činnosť a počet vyrábaných súčiastok. Pre správnu voľbu sa dá vyuţiť 

niekoľko funkčných heuristických algoritmov. Ako prvý Gupta v roku 1971 navrhol funkčný 

heuristický algoritmus, vychádzajúci z Johnsonovho algoritmu. Tento prístup súvisí s pribliţ-

nou funkciou f(i) spojenou s operáciou vykonanou na stroji. Sled pracovných operácií je spra-

covaný na všetkých strojoch v zostupnom poradí f(i).  

3.1 Metóda GUPTA (Gupta)  

1 krok : Vypočítanie hodnoty funkcie spojenej s pracovným miestom i, f (i)  

 

                     ,    (3) 

,pre j = 1, 2, ..., (M-1)                                              

 

Kde A=1 ak   

M - počet strojov 

 2 krok : Usporiadanie činnosti pracovných miest v vzostupnom poradí podľa f(i) v prospech 

činnosti s najmenšími procesnými časmi všetkých strojov. 

 

 3 krok : Vypočítanie procesného času sekvencie z vopred stanoveného harmonogramu podľa 

vzťahu :  

 

,   (4) 

 

Kde      je kumulatívna doba spracovania k s ohľadom na prácu(i) a stroj(j) [2]. 

Campbell, Dudek and Smith rozšírili Johnsonov algoritmus o generovanie súboru problému 

vyuţitia dvoch strojov M-1 s rozdelením pôvodného stroja M do dvoch skupín [10]. 

3.2 Metóda CDS (Campbell, Dudek a Smith)  

1 krok : Stanovenie počtu problémov pomocných N-operácií a M strojov p kde p ≤ M-1 

 2 krok : Stanovenie k=1 pre prvý problém 

 3 krok : Spočítanie celkových dôb spracovanie pre kaţdé pracovné miesto (i) na prvom stro-

ji(MC1),   1 , a na stroji 2 (MC2),   2 ,  

,     (5) 

,    (6) 

4 krok : Aplikácia Johnsonových pravidiel pre problém N-prác na dvoch strojoch. Výber na-

jmenšieho výrobného času na spracovanie matice. Ak je minimálny čas na stroji 1 vtedy sa na 

ňom vykoná práca ako prvá. A na stroji 2 sa práca vykoná ako posledná  

5 krok : Stanovenie k = k + 1sa opakuje pokiaľ sa k=p  

6 krok : Výber minimálneho celkového procesného času sekvencie ako najlepšej sekvencie 

[3] 

Nawaz, Enscore a Ham (1983) navrhli konštruktívnu metódu pridelenia vyššej priority operá-

cií s vysokým celkovým procesným časom spracovania na všetkých strojoch.  

3.3 Metóda NEH (Nawaz, Enscore a Ham)  

1 krok : pre kaţdú činnosť sa vypočíta  
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,      (7) 

Kde tij je čas pre činnosti i na stroji j  

2 krok : Zorganizovanie pracovných miest v zostupnom poradí podľa Ti  

3 krok : Výber dvoch činnosti z prvej a druhej pozície z kroku 2 a nájdenie najlepšej postup-

nosti týchto dvoch pracovných miest na základe výpočtu makespanu na dve moţné sekvencie. 

Ich pozícia v algoritme sa nemení Teraz sa prejde na ďalšie činnosti i=3,4,... (i-1)  

4 krok : Vyberie sa činnosť na i-tej pozícií z kroku 2 a nájde sa najlepšie poradie na umiest-

nenie i. tej pozície v čiastkovej sekvencií nájdenej v predchádzajúcom kroku bez zmeny pozí-

cie navzájom uţ priradených pracovných miest. Počet vyčíslení v tomto kroku sa rovná i.[4], 

[5]. 

3.4 Metóda RC (Rajendran a Chaudhudi) 
Pre túto metódu sa vyuţívajú nasledujúce zápisy pre usporiadane pracovného prostredia. π : 

nultý súbor pracovnej sekvencie σ : súbor čiastkových sekvencií n : počet pridelených prác σ  

Dik: Celková doba čakania na pridelenie k –tej činnosti po koniec i -tej činnosti strojov, zapí-

sanej do matice [6]. 

 

- D12 D13  D1N 

D21 - D23  D2N 

  -   

   -  
DN1 DN2 DN3  - 

 

Kde   ,      (8) 

 dikj – čas čakania pridelenia práci k, i-tej operácie na stroji j  

 

 ,         (9) 

1 krok: usporiadať doby spracovania operácií i a strojov j, Ti v zostupnom poradí a zaradiť ich 

do π  

2 krok: výber operácií s najkratšími časmi spracovania z kroku 1 a pridanie do čiastkovej sek-

vencie σ. Potom nastavíme n =1 a na druhé miesto priradíme druhý najmenší čas spracovania 

operácie. Výpočet pre všetky čiastkové sekvencie je v nasledujúcej rovnici:  

 ,      (10) 

 

kde    −1 .   označuje celkové čakacie doby pridelené operáciám od pozície   do koncovej 

pozície  −1 poslednej operácie všetkých strojov existujúcej čiastkovej sekvencie σ.  

3 krok: musí byť splnená podmienka ak n ˃ N-1 koniec, alebo n=n+1 vtedy je nutné znova 

začať 2 krok [7]. 

Heuristické metódy môţu byť rozdelené do troch   kategórií: 

1. konštruktívny heuristiky 

 Wang et al., 1997, Woo and Yim (1998), Liu and Reeves (2001) 

2. pokrokové (zlepšovacie) heuristiky  

 Ho, 1995, Liu and Reeves (2001) 

3. kompozitné  heuristiky - kombinujú viacero rôznych heuristík. 

 Framinan et al. (2005), Allahverdi and Aldowaisan (2002) 
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4 GREEDY ALGORITHMS- „PAŢRAVÉ ALGORITMY“ 

Greedy (paţravý) algoritmus je kaţdý algoritmus, ktorý rieši daný problém na základe meta-

heuristického riešenia, nájdením najlepšej lokálnej voľby, pričom dúfa, ţe sa takto dopracuje 

ku globálnemu riešeniu.  

Metaheuristika je heuristická metóda pre riešenie hlavnej skupiny výpočtových problémov. 

Riešenie spočíva v kombinovaní procedúr, ktoré sú často heuristické samé o sebe. Slovo me-

taheuristika je zloţené z gréckeho prefixu "meta" ("nad", v zmysle "vo vyššej úrovni ") a 

"heuristický" (z ευρισκειν, heuriskein, "hľadať"). Metaheuristiky sú obyčajne pouţívane na 

riešenie problému, pre ktorý nie je ţiadny dostatočne špecifikovaný algoritmus alebo heuristi-

ka, alebo keď nie je praktické implementovať takúto metódu. Často pouţívané metaheuristic-

ké metódy sú cielené na optimalizáciu kombinátorických problémov,ale samozrejme, ţe môţu 

byť pouţité na problémy, ktoré sa dajú interpretovať v tejto podobe, ako napr. riešenie boole-

anovských rovníc [11]. Príkladom paţravých algoritmov sú napríklad Kruskalov algorit-

mus alebo algoritmus na tvorbu Huffmanových kódov. 

Opis Kruskalovho algoritmu (1956): 

Vstup: súvislý graf  G=(V, E) s daným ohodnotením hrán. 

Výstup: podmnoţina hrán   taká, ţe graf  G=(V, A) je je minimálna kostra grafu G. 

Algoritmus: 

1. Inicializuj mnoţinu A na prázdnu mnoţinu. 

2. Inicializuj mnoţinu S na mnoţinu všetkých hrán E. 

3. Ak je mnoţina S prázdna alebo je graf (G, A)  strom, ukonči vykonávanie. Inak po-

kračuj krokom 4. 

4. Odober z mnoţiny S hranu e s minimálnym ohodnotením (ak ich je viac, vyber ľu-

bovoľnú z nich). Pokiaľ hrana e spája dva rôzne komponenty súvislosti grafu (G, A) , 

pridaj hranu e do mnoţiny A. Pokračuj krokom 3. 

5 NETRADIČNÉ VÝPOČTOVÉ METÓDY 

V poslednej dobe sa čoraz častejšie spomínajú netradičné výpočtové metódy, ktoré napodob-

ňujú procesy prirodzenej evolúcie. Vyuţívajú sa na riešenie rôznych typov zloţitých matema-

tických, technických, ekonomických, ale aj iných praktických problémov, pri ktorých súčasné 

výpočtové metódy nedávajú uspokojivé výsledky, prípadne nie sú pouţiteľné vôbec. Tieto 

nové typy metód sa zastrešujú názvom – „evolučné výpočtové metódy“ [8].  Inšpirovaní evo-

lučným procesom začali matematici, biológovia, neskôr aj informatici čoraz častejšie na-

stoľovať otázku, či by sa nedal tento „mechanizmus“ napodobňovať a vyuţívať pri riešení vo 

všeobecnosti nebiologických problémov. V Nemecku, v polovici šesťdesiatych rokov, boli pri 

optimalizácii konštrukčných úloh I. Rechenbergom a H. P. Schwefelom vyvíjané tzv. „evo-

lučné stratégie“. Lawrence Fogel v tom období v USA pri modelovaní a návrhu automatov 

vyvíjal techniku pod názvom „evolučné programovanie“. Za vznik „genetických algoritmov“, 

ktoré majú dnes široké pouţitie pri optimalizácii sú povaţované práce skupiny pod vedením 

Johna Hollanda z Michiganskej University v USA v 70. rokoch dvadsiateho storočia. Histo-

ricky mladšie „genetické programovanie“ je evolučný prístup určený najmä na automatizova-

ný vývoj a optimalizáciu programov, funkcionálnu regresiu alebo strojové učenie. Za jeho 

autora je povaţovaný John Koza (USA) na prelome 80. a 90. rokov. Všetky takéto smery sa 

dnes zvyknú zastrešovať pojmom “evolučné algoritmy”. 

Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov evolučných algoritmov (EA) s veľmi širokým 

uplatnením sú genetické algoritmy (GA). Trocha detailnejšie vysvetlenie mechanizmu GA je 

nasledovné (obr.1). Zdôraznime, ţe sa jedná o optimalizačnú metódu, čiţe našou úlohou je 

nájsť najlepšie moţné riešenie daného problému v ohraničenom priestore moţných riešení. 

http://wapedia.mobi/sk/S%C3%BAvisl%C3%BD_graf
http://wapedia.mobi/sk/Graf_(matematika)
http://wapedia.mobi/sk/Hrana_(te%C3%B3ria_grafov)
http://wapedia.mobi/sk/Podmno%C5%BEina
http://wapedia.mobi/sk/Minim%C3%A1lna_kostra_grafu
http://wapedia.mobi/sk/Mno%C5%BEina
http://wapedia.mobi/sk/Pr%C3%A1zdna_mno%C5%BEina
http://wapedia.mobi/sk/Mno%C5%BEina
http://wapedia.mobi/sk/Komponent_s%C3%BAvislosti


 

272 

 

Algoritmus pracuje so skupinou potenciálnych riešení – s tzv. “populáciou”. Kaţdé potenciál-

ne riešenie je pritom reprezentované usporiadanou mnoţinou parametrov alebo hodnôt, ktoré 

charakterizujú jeho vlastnosti. Prvky tejto mnoţiny sa nazývajú “gény” a môţu byť binárne-

ho, celočíselného, reálnečíselného, symbolového alebo kombinovaného typu, v závislosti od 

charakteru daného problému. Sú usporiadané (zakódované) do postupnosti, ktorá sa nazýva 

“reťazec” alebo “chromozóm”. Počiatočná populácia reťazcov v prvom výpočtovom cykle 

(tzv. “generácii”) sa získa spravidla náhodným vygenerovaním ich génov v rámci uvaţova-

ných ohraničení. Pre kaţdé riešenie, ktoré sa dekóduje z reťazca do existujúceho počítačové-

ho modelu sa vyčísli výpočtom, počítačovou simuláciou, atď. hodnota účelovej funkcie – tzv. 

“fitness”. Fitness je  miera vhodnosti alebo úspešnosti daného reťazca alebo “jedinca”. Všetky 

jedince populácie sa navzájom porovnajú a potom sa vyberie skupina jedincov, ktoré sa ne-

zmenené dostanú do novej populácie. Tieţ sa vyberie druhá skupina jedincov, ktorá je určená 

na inováciu. V tejto skupine sa vytvoria náhodné páry reťazcov, s ktorými sa uskutoční gene-

tická operácia “kríţenie”. Potom sa na tejto skupine realizuje ešte “mutácia”. Takto zmodifi-

kované jedince potom dokompletujú novú populáciu, ktorá sa stane objektom rovnakého po-

stupu v ďalšej generácii. Pritom je dôleţité, ţe pri výbere do oboch skupín majú najväčšiu 

pravdepodobnosť “preţitia” najúspešnejšie jedince, ale istú šancu majú aj menej úspešné je-

dince. Ak sa uvedený postup opakuje mnohokrát – počas mnohých generácií, riešenie kon-

verguje k najlepšiemu riešeniu – ku globálnemu optimu. Pod pojmom “mnohokrát” si môţe-

me predstaviť číslo 100, 1000 alebo aj 1 milión. Závisí to od povahy a zloţitosti riešeného 

problému. Beh algoritmu sa môţe ukončiť po dosiahnutí poţadovaného resp. prijateľného 

riešenia, alebo po ukončení určeného počtu generácií. 

 
Obr. 1 Bloková schéma genetického algoritmu 

 

 
Obr. 2 Príklad jednobodového kríţenia dvoch reťazcov 

 

 
Obr. 3 Viacbodové kríţenie dvoch reťazcov 

 

 
Obr. 4 Príklad mutácie celočíselného reťazca 
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Obr. 5 Usporiadanie modelov podľa chronológie uvedenia do praxe 

 

ROK METÓDA AUTOR 

1947 SIMPLEXOVA METÓDA LP Dantzig 

1950 METÓDA BACKTRACKING D.H. Lehmer 

1956 PAŢRAVÉ ALGORITMY Kruskalov 

1964 METÓDA CDS Campbell, Dudek a Smith 

1970-1977 JOHNOSONOV ALGORITMUS D.B. Johnson 

1971 
FUNKčNÝ HEURISTICKÝ AL-

GORITMUS 
Gupta 

1979 ELIPSOIDNÝ ALGORITMUS Chačijan 

1983 
METÓDA PRIDELENIA VYŠŠEJ 

PRIORITY OPERÁCIÍ 
Nawaz, Enscore a Ham 

1984 
NOVÝ POLYNOMIÁLNY AL-

GORITMUS 
Karmarkar 

1990 METÓDA RC Rajendrana a Chaudhudi 

1993 
METÓDA URČENIA PORADIA 

MIEST 
Sarin a Lefoka 

1995 
POKROKOVÉ (ZLEPŠOVACIE) 

HEURISTIKY 
Ho 

1997 

KONŠTRUKTÍVNE HEURISTIKY 

Wang et al. 

1998 Woo and Yim 

2001 Liu and Reeves 

2001 
POKROKOVÉ (ZLEPŠOVACIE) 

HEURISTIKY 
Liu and Reeves 

2002 
KOMPOZITNÉ HEURISTIKY 

Allahverdi and Aldowaisan 

2005 Framinan et al. 

Koniec 

20.stor. 
EA EVOLUČNÉ ALGORITMY John Koza 

začiatok 

21.stor. 
GENETICKÉ ALGORITMY Andreas Geyer-Schulz 

Tab. 1 Vývoj sekvenčného modelovania a rozvrhovania výroby 
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ZÁVER 

Poznanie rôznych metód rozhodovania a rozvrhovania vo výrobe má veľký význam ako 

v minulosti, tak aj v dnešnej modernej dobe. Aj napriek modernizácii a automatizácii výroby, 

podstatnú časť úspory času, materiálu a hlavne finančných prostriedkov vo výrobnom proce-

se, tvorí práve táto problematika. Ako v iných oblastiach aj tu sa metódy vyvíjali pomerne 

rýchlo a s istotou môţeme povedať, ţe cieľom je vytvoriť taký matematický model, ktorý by 

bolo moţné, pri čo najmenších úpravách pouţiť vo viacero rôznych prípadoch. Na druhej 

strane je nevyhnutné spomenúť, ţe okrem všeobecnosti modelu je podstatné aj spektrum pro-

blémov, ktoré model dokáţe súčasne riešiť. Pri tomto prehľade rôznych metód sme zistili, ţe 

je dôleţité zamerať sa hlavne na novoveké metódy, ktoré budú predmetom skúmania 

v ďalších publikáciách. 
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ABSTRAKT  

Nutnost zavedení systémŧ managementu kvality je vysvětlená jak vnějšími, tak vnitřními dŧ-

vody – potřeba certifikace dle mezinárodních standardŧ, evidentní neefektivita vnitřních pro-

bíhajících podnikových procesŧ, jejich zastaralost, která výrazným zpŧsobem ovlivňuje renta-

bilitu a jiné poměrové ukazatele v podniku. 

V praxi všechny přístupy k reengineeringu podnikových procesŧ mŧţeme rozdělit do dvou 

ideologických skupin: stálé zdokonalování (z japonštiny: kaisen) neboli totální řízení kvality 

(Total Quality Management - TQM) a radikální zdokonalování (z japonštiny: kairio) neboli 

reengineering podnikových procesŧ.  

Cílem tohoto článku je zjistit slabé a silné stránky kaţdé zmíněné filozofie reengineeringu 

podnikových procesŧ a doporučit jejich syntézu.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Business Process Reengineering, Total Quality Management, řízení procesŧ v organizaci, 

přeměna, filozofie řízení, kaisen.  

ABSTRACT  

The need for a quality management system  is  explained by both external  and internal rea-

sons - the need for certification according to  international  standards, evident inefficiency  of 

 current  internal  business  processes, their obsolescence, which significantly affects the  pro-

fitability  ratios  and  other indicators in  the  company.  

In practice, all approaches to business process reengineering can  be  divided  into two ideolo-

gical  groups:  continuous  improvement  (in  Japanese:  kaisen),  or  Total Quality Manage-

ment (TQM)  and  radical  improvement  (in Japanese: kairio)  or Busi-

ness Process Reengineering (BPR). 

This article aims to identify the strengths and weaknesses of each  philosophy, and recom-

mend their synthesis. 

KEY WORDS  

Business Process Reengineering, Total Quality Management, process management in the or-

ganization, change, management philosophy , kaisen.  

ÚVOD 

Koncepce stálého zlepšování – TQM má padesátiletou historii; koncepce reengineeringu je 

relativně mladá – první poznatky o reengineeringu jsou z devadesatých let dvacátého století. 

Z ideologického hlediska mají tyto dvě koncepce rozlišný význam, a tak příznivci jedné kon-

cepce kritizují druhou koncepci. Jsou totiţ názory, ţe koncepce reengineeringu je velmi obec-

ná, nemá konkrétní cíle a nepředepisuje konkrétní nástroje pro provádění reengineeringu. 

Velmi diskutabilním zŧstává tvrzení zástancŧ reengineeringu, ţe hlavním zdrojem problémŧ 

jsou zaměstnanci firmy, a ţe činnosti mohou být zajištěny pomoci externích zdrojŧ – lidí, 

kteří nejsou uvnitř podnikových procesŧ.  
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Zastánci reengineeringu tvrdí, ţe  koncepce TQM nemŧţe poskytnou ţádané výsledky a po-

moci organizaci být na předních pozicích. Dle jejich názoru, je základní chybou této koncepce  

povaţování orgniazace za neměnné prostředí. Riziko spočívá tedy ve stálé a radikální změně 

ve vnějším prostředí, coţ paralyzuje celou organizaci, a ta potřebuje mnohem více času pro 

uvedení situace do obvyklého stavu.  

Pravda je ale velmi nejednoznačná, co jednotlivec – to názor. Významnou roli hraje prostředí, 

ve kterém se organizace nachází. Ve Spojených státech amerických se specifika podnikání  

výrazně liší od evropských, Japonsko z tohoto pohledu je ve všech směrech jiné. Naším úko-

lem je vymezit základní rysy a principy dvou koncepcí a pokusit se o formulování vlastního 

názoru.  

Koncepce TQM se zakládá na stálém zdokonalování, ale nepřipouští radikální změny. Trans-

formace společnosti je velmi dlouhým, a v mnoha směrech nepříznivým, procesem. Pozitiv-

ním principem TQM je právě vypracování postupné metodiky a plánování jednotlivých krokŧ 

zavádění nových metod a koncepcí do řídících procesŧ. Výsledky se dostavují téţ pomalu – 

většinou od tří do pěti let. Proto pro zlepšení celkové kvality v organizaci vedení a manage-

mentu v podniku musí mít dostatek zdrojŧ a velkou trpělivost. Nicméně, jednou za určitou 

dobu se společnosti setkávají s nutností kompletní změny, reorganizace podniku, zavedení 

nových technologií a vybudování nových principŧ podnikání. Právě zásadní změna dovoluje 

dosáhnout zásadních úspěchŧ v podnikání a značným zpŧsobem předběhnout konkurenty.  

Právě tato radikální změna se v praxi nazývá reengineeringem.  

Reengineering se vyvíjel jako pokusní metoda zásadních změn ve velkých organizacích, 

v nichţ se vedení rozhodlo pro vyřešení strategických problémŧ pomocí kompletní reorgani-

zace. Hlavním principem reengineeringu bylo reprojektování podnikových procesŧ. 

Dále uvedeme tabulku s hlavními zásadami obou koncepcí.  

  Koncepce TQM Koncepce BPR 

1. Cíle Chyby Procesy 

2. Časový úsek Dlouhodobá Krátkodobá 

3. Stupeň změn Postupné Radikální 

4. Velikost změn Malé  Velké 

5. Vliv zlepšení Neustálé a zvyšující se Výkyvné 

6. Druh změn Stálé a postupné Nelineární a okamţité 

7. Zprostředkovatelé 

změn 

Personál organizace Projektové skupiny 

8. Přístup Vytvoření týmŧ a vyřešení problémŧ na 

základě dohody, za účelem zachování 

svého postavení a zdokonalení 

Inovační týmy a individuální přístup 

pouţívané pro kritickou analýzu a 

rekonstrukci.  

9. Vynaloţení úsilí Lehký začátek, sloţité zachování stálosti 

samotného procesu 

Sloţitý začátek, ale samotný proces 

vyţaduje málo úsilí 

10. Technologie Vyřešení problémŧ, obecné poznatky  Nové vynálezy, racionalizace, infor-

mační technologie  

11. Základní zamě-

ření 

Lidé Technologie 

12. Pouţití Efektivita za kaţdých podmínek Nejvíc efektivní za podmínek rychlé-

ho ekonoického rŧstu  

13. Velikost změn 10-20% ročně 200-1000% v rámci jednoho procesu 

Tab. 1 Porovnání koncepcí TQM a BPR 

V následujícím textu se zaměříme na konkrétní poloţky výše uvedené tabulky. 
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1 HLAVNÍ KRITÉRIA PRO SROVNÁNÍ 

1.1 Cíle 

V souladu s oběma koncepcemi, kaţdá organizace předpokládá nějaké procesy. Právě řízení 

procesŧ dovoluje dosáhnout určité kvality. Proto tvrzení, ţe stálé zdokonalování má za cíl 

pouhé odstraněni chyb není správné. Ale přístup obou koncepcí k řízení procesŧ je velmi od-

lišný.  

Reengineering popisuje proces jako posloupnost činností. Přitom existuje velké mnoţství pří-

stupŧ k označení jednotlivých procesŧ, ale není přesně stanovený rozdíl mezi procesem a 

funkcí. Kaţdá organizace řeší tyto otázky s ohledem na specifiku podnikání a vnímání proce-

sŧ. Dŧleţité je vymezit hranice procesu, jeho začátek a konec a dát název procesu. Deming 

(1982) za podnikový proces označuje „jakékoliv druhy činností v organizaci“ .   

Reengineering podnikových procesŧ se zakládá na předpokladu, ţe k moderní organizaci mu-

sí být procesní, ne funkční přístup. Ale uvědomění si procesu jako posloupnosti činností není 

hlavním cílem; hlavním cílem je zvýraznění procesu v rámci přebudování celé organizace. Na 

tomto místě si musíme připomenout definici procesu Portera, který upozorňoval na existenci 

vstupu a výstupu, začátku a konce, podoby procesu..., a téţ definice Hammera, který ve své 

definici zdŧrazňoval pouţití zdrojŧ pro vytvoření takového produktu, který má hodnotu pro 

spotřebitele. 

1.2 Časový úsek 

Koncepce TQM je dlouhodobou (nekonečnou) posloupností určitých akcí zaměřených na 

zdokonalování a zlepšení; koncepce reengineeringu je definována jako jednorázový krátkodo-

bý projekt. Nicméně, ne vţdy je praxe totoţná s teorií, a tak Davenport (2000) konstatuje sku-

tečnost, ţe očekávaní od první vlny provedeného reengineeringu neodpovídaly zdrojŧm orga-

nizací. Myšlenka krátkodobosti koncepce a všech prováděných změn byla velmi nebezpečná 

pro zúčastněné organizace. Za druhé, okamţitý pozitivní výkyv mŧţe mít horší dopady, neţ 

neustálé a přetrvávající zlepšení a zdokonalování.  

1.3  Stupeň změn 

Koncepce TQM předpokládá postupné změny a nízké náklady. Tato koncepce předpokládá 

dokonce sníţení mnoha nákladŧ spojených s dosávadními nedokonalostmi a nápravami, proto 

mŧţeme tuto koncepci označit za bezplatnou.  

Reengineering je radikální změnou, coţ vyţaduje mnoho dodatečných zdrojŧ a předpokládá 

zvýšení nákladŧ. Není moţné provádět reengineering všech procesŧ zároveň – toto je velmi 

riskantní a drahý proces, ale radikální změny některých vybraných procesŧ nemohou zaručit 

očekávaný stupeň pozitivních změn. Po provádění změny vybraných procesŧ stále zŧstávají 

beze změny procesy, které negativním zpŧsobem ovlivňují celkové výsledky částečného 

reengineeringu. 

1.4 Velikost změn  

TQM předpokládá zlepšení malými postupnými kroky, ale týkající se všech procesŧ v organi-

zaci, a to neustále. Reengineering mění procesy zásadním zpŧsobem, jak by se měl tedy zavá-

dět? Tato otázka je zodpovězena v mnoha odborných knihách, například Hammer a Daven-

port povaţují jako nejlepší zpŧsob zavedení reengineeringu pouţitím „prazdného prostoru“ 

pro zavedení, coţ není v praxi realizovatelné. Zástanci Hammera tvrdí, ţe změny mající revo-

luční charakter by neměly být zaváděny pomocí revoluční taktiky, protoţe je to velmi riskant-

ní a nákladná praxe.  
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1.5 Vliv zlepšení a typ změn 

Zlepšení v rámci prováděného TQM ovlivňují organizaci celkově a neustále, a zlepšení mají 

rostoucí charakter. Přippoměňme řetězový systém, kdy systematické zlepšení procesŧ posky-

tuje moţnost sníţení cen, a to hlavně z dŧvodu zvyšujicího se rozdílu mezi vlastní cenou pro-

dukce a prodejní cenou. Toto sníţení cen vede k rozšíření a zvýšení trţního podílu a vyvolává 

další sníţení vlastní ceny produkce z dŧvodu úspor z rozsahu.  

Reengineering není projektem, je to jednorázové zlepšení o několik stupňŧ, proto mŧţeme 

očekávat logický pokles aţ do doby, kdy organizace znovu pocití potřebu nového zásahu 

reengineeringu.  

1.6 Zprostředkovatelé změn 

Hlavním úkolem koncepce TQM je zapojení veškerého personálu organizace, zavedení nové 

filozofie kvality pro všechny. Koncepce TQM zdŧrazňuje význam role zaměstnancŧ v dosa-

ţení poţadovaného rozvoje a konkurenceschopnosti organizace. Za bezvýznamné se povaţuje 

motivace a neustálé zvýšení kvalifikace pracovníkŧ.  

Zprostředkovateli reengineeringu jsou malé skupiny, coţ ale neznamená, ţe je prováděn ma-

lým počtem zaměstnancŧ. Metodologie provádění projektu dle Hammera popisuje vytvoření 

rŧzných skupin, které zahrnují velký počet pracovníkŧ. Dŧleţitou součástí reengineeringu 

jsou projekty komunikace, během nichţ se zamětnancŧm vysvětluje podstata a ideologie pro-

jektu.    

1.7  Přístup 

Problém spočívající v rozdílu přístupŧ k obou koncepcím není v tom, ţe v prvním případě se 

problémy řeší pomocí dohody a ve spolupráci všech členŧ týmu, a ve druhém případě je zá-

kladním principem individuální „nález“ jednoho člena týmu, ale ţe se řešení v rámci koncep-

ce TQM zakládá na faktech a skutečnostech, druhá koncepce má řešení v podobě intuice a 

osobních zkušeností specialistŧ týmu. První koncepce pouţívá matematický aparát a statistic-

ký přístup včetně teorie plánování. Matematický přístup dovoluje dosáhnout relevantních zá-

věrŧ a rozhodnout správně.  

Přístup reengineeringu je zaloţen na revolučních myšlenkách“, které jsou vytvořeny členy 

projektové skupiny ve stádiu návrhu procesŧ. Matematický aparát v podstatě není pouţíván, 

dŧraz se klade na „vytvoření společnosti od základŧ“ za účelem uspokojení spotřebitele. 

Stávající podnikové procesy se povaţují za špatné a nedokonalé, proto není moţné dosáhnout 

konkurenčních výhod. Pro vytvoření nových podnikových procesŧ je nutné vyuţít ortsour-

cing, vyuţít sluţeb externích specialistŧ, protoţe jejich nepodjatý názor  mŧţe pomoci pře-

hodnotit procesy a podívat se na ně z hlediska spotřebitele. V tomto případě se ale zvyšuje 

riziko, ţe myšlenky ze začátku nebyly správné a model nemŧţe fungovat za stanovených 

podmínek. Zástanci reengineeringu se snaţí vyřešit tento problém pomocí zavádění „zkušeb-

ní“ verze projektu, během níţ se zkoušejí všechny procesy, jejich efektivita a ţivotaschopnost. 

Pokud výsledky zkušební verze jsou negativní, pak se podniká nový pokus.  

1.8  Úsilí 

Přijetí změn v organizaci je vţdy sloţitým procesem, bez ohledu na to, zda jsou velké nebo 

malé. Tvrzení, ţe proces reengineeringu vyţaduje málo úsilí, není úplně správné. Jak se pro-

kazuje v praxi, v kaţdém okamţiku projektu je právděpodobnost sníţení počtu změn a zmír-

nění jejich dopadŧ, i kdyţ pozitivních, dokonce se změnám vyvarovat. Projektové skupiny 

vynakládají velké úsilí, protoţe splňují dvojí úkol: generují myšlenky a návrhy a propagují 

tyto návrhy před vedením organizace, poněvadţ reengineering se týká prakticky všech pra-

covníkŧ a je vnímán jako hrozba existujícím pravidlŧm a postojŧm.  
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1.9 Technologie 

V této práci jiţ bylo zmíněno pouţití matematického aparátu v obou koncepcích. Proto tvrze-

ní, ţe technologie TQM je zaloţena čistě na logickém myšlení a obecných poznatcích je ne-

přesné. Informační technologie a nové vynálezy, které jsme zařadili do sloupce reengineerin-

gu podnikových procesŧ, hrají významnou roli v obou případech, protoţe bez jejich zavedení 

není moţné zachovat a zvýšit úroveň konkurenceschopnosti podnikání bez ohledu na koncep-

ci inovací vybranou vedením společnosti.  

Moţnost vzdát se starých pravidel je realizovatelná nejenom díky novým informačním tech-

nologiím (jednotná databáze nebo soubor dokladŧ v elektronické formě), ale téţ díky schop-

nosti lidí, které provádí projekt reengineeringu, podívat se na staré věci novým pohledem, 

ohodnotit probíhající procesy a provést plánování změn ve straých procesech.  

Právě proto zakladatelé a prarodiče reeingineeringu předpokládají, ţe účast externích specia-

listŧ v projektu mŧţe být velmi přínosná.  

S rozvojem technologií se společnost vzdává mnoha pravidel organizace podnikání. Je nutné, 

aby vedení společnosti předvídalo budoucí situaci a vývoj a přizpŧsobovalo se novým pod-

mínkám s předstihem.  

1.10  Základní zaměření 

 Nemŧţeme jednoznačně říci, ţe se koncepce TQM zaměřuje pouze na lidi a ignoruje techno-

logie, kdeţto koncepce reengineeringu se zaměřuje pouze na technologie a ignoruje lidi. Prá-

vě v kooperaci lidí a technologií se dosahuje dobrých výsledkŧ, jedině za tohoto předpokladu 

jsou obě koncepce realizovatelné.  

1.11 Pouţití 

V dnešní době prakticky všichni ţijí v rychle se měnícícm světě. Mění se nejenom technolo-

gie, ale téţ konkurenti, zaměstnanci, spotřebitelé. Nejdŧleţitější je za těchto podmínek zave-

dení inovací, zpŧsob jejich zavedení kaţdá společnost stanoví samostatně s přihlédnutím k 

zvláštnostem podnikání.  

1.12 Velikost změn 

Velikost změn má být měřena jiţ po dosaţení měřitelných výsledkŧ a celkově v organizaci. 

Proto výsledek zlepšení od zavedeného reengineeringu několika malých procesŧ mŧţe být 

nepatrný a srovnatelný s výsledkem koncepce TQM – stálého zlepšování.  

Další aspekty, dle nichţ mŧţeme porovnat tyto dvě koncepce, jsou velmi dŧleţité pro pocho-

pení podstaty a rozdílŧ mezi oba přístupy. První aspekt srovnání mŧţe být nazván rŧznými 

zpŧsoby: předvídání dalšího vývoje, nahrazení deduktivní metody induktivní apod. Podstata 

tohoto aspektu je následující: francouzský ekonom Jean – Baptist Say (1767-1832) formulo-

val zákon, ţe v mnoha případech nabídka vytváří vlastní poptávku. Lidé nevědí, ţe potřebují 

určité zboţí, protoţe o něm nevědí. Po objevení tohoto produktu se zjišťuje, ţe se lidé bez něj 

nemohli obejít. Je zbytečné se optávat spotřebitele ohledně jeho potřeb, protoţe je nemusí 

vědět. Jedná z fází koncepce TQM je fáze plánování kvality. To znamená, ţe jako iniciátorem 

inovací vystupuje výrobce. Právě výrobce se dívá dopředu a poskytuje odpověď na otázku, 

jaká nová sluţba nebo produkt jsou nebo budou poptávány. E. Doming ve svých posledních 

prácích upozorňuje na „čtyři sloupy kvality“; jedním, z kterých není zlepšení jiţ existujících 

produktŧ či sluţeb, ale zavedení nových produktŧ a sluţeb, které zatím nejsou na trhu, ale 

jsou značně perspektivní.  
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Koncepce reengineeringu zavádí pojem „vidění o krok napřed“, který je téţ velmi nejedno-

značný. Na rozdíl od koncepce TQM vzdání se starých pravidel dle reengineeringu předpo-

kládá nejenom vytvoření a vynález nových produktŧ a sluţeb, ale novou organizaci podniko-

vých procesŧ. Stává se, ţe to, co se zaměstnanci společnosti povaţovalo za konstantní axiom, 

není vŧbec zapotřebí. V tomto se skrývá obrovský potenciál pro radikální zlepšení efektivity 

podnikových procesŧ.  

Druhým aspektem srovnání je přístup k podnikovým procesŧm. Dnes všichni budou souhlasit 

s tím, ţe moderní podmínky předpokládají procesní, ale ne funkční přístup. Ale existuje hod-

ně definicí podnikových procesŧ, proto je nejjednodušší variantou označení kaţdé funkce za 

proces, protoţe má vstup, posloupnost činností, výstup a vlastníka.   

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu, M. Hammer a M. Porter při definování podniko-

vých procesŧ zdŧrazňují hodnotu produktu pro spotřebitele. Zákazník je klíčovým objektem. 

Uspokojení jeho poţadavkŧ je základním kritériem pro změnu podnikových procesŧ.  

 

ZÁVĚR 

Koncepce TQM je vnímána jako jednotnější a propracovanější koncepce. Výsledky jejího 

zavedení do podniku jsou velmi přesvedčivé. Nově zavedený reengineering spočívá v tom, ţe 

jiţ znamé metody se spojují v jednom procesu. Klíčové komponenty, které představují jádro 

reengineeringu, nebyly nikdy předtím spojeny do jednoho celku. Nicméně, statistika provede-

ných projektŧ reengineeringu je velmi pesimistická – v současné době kolem sedmdesáti pro-

cent podnikŧ neuspěly. Ale ti, kteří tuto koncepci zavedli do podniku správně, jsou na vrcholu 

úspěchu a radikálně zvýšili konkurenceschopnost své organizace. Příkladem jsou bezesporu 

společnosti Ford, Boeing, IBM. Výsledky činností těchto společností jsou velmi překvapivé, 

bez ohledu na velikost nákladŧ spojených s těmito změnami.  

V posledních letech se odborníci snaţí uspět při syntéze dvou popsaných koncepcí – TQM a 

reengineeringu podnikových procesŧ. Všichni jsou si vědomi toho, ţe kaţdá koncepce přináší 

nový pohled na podnikové procesy a nové pozitivní výsledky.   

Po zjištění a definování podnikových procesŧ je nezbytné zjistit, jaké procesy fungují méně 

efektivně; jaké procesy probíhají tak neefektivně, ţe jediným východiskem je jejich komplex-

ní přebudování a pak neustálé zlepšování. Vztahy mezi procesy, které jsou součástí reenginee-

ringu a TQM, jsou rŧzné pro kaţdou jednotlivou organizaci a závisí nejenom na úrovni vyspě-

lostí s dokonalosti podnikových procesŧ, ale téţ na plánovaném objemu investic do dané ob-

lasti. 
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ABSTRAKT  

Článek se zabývá zkušenostmi z projekce, instalace a uvádění do chodu paletizační linky pro 

zahraničního zákazníka. Na prioritách zákazníka ukazuje jeho cestu za získáním co nejvyšší 

efektivity pořízené investice.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Interaktivní řízení, sběr dat, chybové stavy 

ABSTRACT  

The article deals with the experience of projection, installation and commission tests of the 

palletaiser lines for the foreign client. The priorities of the client show us how the highest re-

turn on investment can be obtained. 

KEY WORDS 

Interactive control, data collection, error stages 

ÚVOD 

Článek vychází ze zkušeností z projekce, instalace a uvádění do chodu paletizační linky pro 

zahraničního zákazníka z Velké Británie. Projekt byl realizován v roce 2001. Jedná se zdánli-

vě o „starou“ záleţitost, ale svým pojetím a koncepcí, která vycházela z poţadavkŧ zákazníka, 

má některé charakteristické vlastnosti, které se v České republice začínají v širší míře uplat-

ňovat teprve v současnosti. 

1 KONCEPCE PALETIZAČNÍ LINKY 

Paletizační linka skládala krabice s jogurty na standardní europaletu. Obdélníkové krabice 

s jogurty měly v jednotlivých vrstvách rozdílnou orientaci, aby docházelo k mechanickému 

provázání vrstev (analogické k vázání cihlového zdiva). Pro zajištění lepší stability byly mezi 

některé vrstvy vkládány výztuţné papírové proloţky. 

Na rozdíl od poţadavkŧ na linky budované v té době v ČR, kdy rozhodujícím kritériem byla 

co nejniţší pořizovací cena, byly priority zahraničního partnera nastaveny jinak. 

1.1 Poţadavky na jednoduchost obsluhy 

Linka musela být koncipována tak, aby její ovládání zvládl i nekvalifikovaný pracovník s co 

nejkratší dobou proškolení. 

1.2 Zvýšené poţadavky na bezpečnost 

Oproti předpisŧm platným v EU musela být linka doplněna dalšími prvky zvyšujícími bez-

pečnost práce pro obsluhující personál. 
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1.3 Poţadavky na jednoduchost údrţby 

Veškeré součásti linky musely být navrţeny s ohledem na minimální poţadavky údrţby. Na 

pohyblivé části byla poţadována odolnost proti tlakové vodě. Jakékokoliv případné znečištění 

linky, bylo odstraňováno z časových dŧvodŧ mytím vysokotlakovými ostřikovači. Linka byla 

naprojektována s centrálními mazacími systémy samostaně pro olej a pro vazelínu. Zásobníky 

oleje a vazelíny musely být z prŧhledného materiálu a umístěny vně ochranných pásem linky, 

aby bylo moţné doplňování kdykoliv i nezaškolenou obsluhou bez nutnosti odstavení linky. 

1.4 Poţadavky na jednoduchou diagnostiku případné poruchy 

Veškeré členy související s chodem a řízením linky, musely být, ve spolupráci s grafickým 

rozhraním, monitorovány a chybový stav musel být zobrazen graficky i textově. Zákazník si 

vyhradil právo korektury zobrazované textové informace. Všechny chyby  byty logovány do 

chybového protokolu. Grafické rozhraní muselo zobrazovat okamţitý stav linky a dovolovat, 

po přepnutí do manuálního reţimu, ovládání linky. 

2 ŘEŠENÍ PALETIZAČNÍ LINKY 

Paletizační linka přebírala kartóny s jogurty z plnících linek. Kartóny rovnala do poţadovy-

ných sloţí, které následně umísťovala na euro paletu. Plné palety se předávaly na dopravník, 

který je odváţel do skladového hospodářství. V podstatě se jednalo o dvě paralelní link se 

společným zásobníkem a zakladačem papírových proloţek.  

2.1 Technický popis linky 

Linka se skládala ze vstupních dopravníkŧ krabic s jogurty, rovnacího stolu pro správnou ori-

entaci jednotlivých vrstev, zakladače na europaletu, dopravníku prázdných palet, dopravníku 

s proloţkami a výstupních dopravníkŧ s plnými paletami. 

2.2 Řízení linky PLC 

Linka byla řízena celkově 5ti PLC (programmable logic controller). Dva kontrolery pro ří-

zení vstupních dopravníků a stolů pro rovnání palet do jednotlivých sloţí. Dva kontroléry 

pro vlastní paletizátory, výstupní dopravníky naloţených palet a dopravníky prázdných pa-

let. Jeden kotrolér pro řízení vkladače papírových proloţek a s ním spojených dopravníků 

na palety s proloţkami. 

2.3 Grafické rozhraní 

Grafické rozhraní pro sledování a řízení linky bylo postaveno na prŧmyslových PC 

s operačním systémem Windows 2000 a doplněných o rozšíření Industrial Ethernet. Vlastní 

grafické rozhraní bylo, na základě poţadavku zákazníka, vyvinuto v univerzálním SW pro-

středí InTouch. 

InTouch je prostředí, které dovoluje návrh grafických obrazovek popisujících pouţitou tech-

nologii s návazností na proměné veličiny dané technologie. Jednotlivé prvky grafiky mohou 

podle vloţené vazby měnit svŧj tvar, polohu, barvu, viditelnost, stav blikání atp. Například 

poruchový stav mŧţe být indikován rozsvícením blikajícího výstraţného trojúhelníku v místě 

poruchy. 

Prostředí InTouch dále dovoluje shromáţďovat data a vypisovat je ve formě tabulek a grafŧ. 

Současně umoţňuje předávat data standardními protokoly pro přenos dat (např. DDE) nadří-

zeným systémŧm. Nadřízený systém mŧţe být další PC s běţícím prostředím InTouch nebo 

databázový server. 
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Konektivita s PLC je řešena modulárně pomocí tzv. IO serverŧ pro všechny běţně uţívané 

řídící systémy a komunikační protokoly. 

Následující obrázky slouţí pro ilustraci moţností grafického rozhraní. Představují jen malou 

část z celého projektu. 

 

 
Obr. 1 Přehledová obrazovka vstupních dopravníkŧ 

  

Obr. 2 Diagnostická obrazovka rovnacího stolu sloţí 
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Obr. 3 Schématické zobrazení bezpečnostních závor a tlačítek E-Stop 

 

 

Obr. 4 Diagnostická obrazovka dopravníku prázdných palet a výstupních dopravníkŧ 
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Obr. 5 Obrazovka s výpisem chybových stavŧ 

Grafická úprava i rozlišení obrazovek odpovídají pouţívaným technologiím v době vzniku 

projektu. V současnosti se dostávají do popředí systémy s lepší grafikou, pokročilejšími data-

bázovými sluţbani i lepším komfortém obsluhy pomocí dotykových obrazovek. 

ZÁVĚR 

Záměr zákazníka byl orientován na co nejvyšší efektivitu linky. Zvýšená bezpečnost umoţňo-

vala zaměstnávat obsluhu s niţší kvalifikací a tedy s niţšími mzdovými nároky. Snadnost 

provozní údrţby sníţila prostoje linky nutné na údrţbu. Automatizovaná diagnostika poruchy 

sniţovala na minimum dobu potřebnou na opravu. Automatizovaný sběr dat v reálném čase 

umoţňoval sledování okamţitých i dlouhodobých provozně-ekonomických parametrŧ – vytí-

ţení, celková produkce, produkce na směnu, časy odstavení atd. 

Pouţité technologie univezrálního SW dovolují s relativně malými náklady zavést automati-

zaci řízení a sledování výrobních procesŧ do nově budovaných i existujících technologií, které 

jsou řízeny pomocí PLC. 
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ABSTRAKT 

V současné době je často skloňovaným pojmem konkurenceschopnost a její zvyšování. 

Jednou z cest jak mohou podniky svojí konkurenceschopnost zvyšovat je spolupráce a 

sdruţování do síťových organizací. Obsahem tohoto příspěvku je popis spolupráce a to hlavně 

při samotném plánování a řízení výroby. Přechod k této spolupráci není jednoduchá věc. Zde 

naleznete úvodní východiska ke společnému plánování a to hlavně při úpravě a propojení 

procesŧ a procesních map jednotlivých podnikŧ.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

proces, spolupráce, procesní mapa, plánování, řízení výroby 

ABSTRACT 

Currently, the often discussed notion is competitiveness and its increase. One way  for 

companies is to increase their competitiveness cooperation and association to network 

organizations. The contents of this paper is the description of cooperation, mainly in the 

actual planning and management. Shift to this cooperation is not an easy thing. Here you will 

find introductory starting point for joint programming and especially in the treatment and 

interconnection processes, and process maps of individual enterprises. 

KEY WORDS 

process, cooperation, process map, planning, production management 

ÚVOD 

V současné době, kdy zákazník oproti trhu získává stále více na své síle, je dŧleţité, aby se 

prŧmyslové podniky podřizovaly poţadavkŧm trhu. Trh poţaduje rozsáhlou rozlišnost 

výrobkŧ, rychlé dodací doby, nízké ceny, časté inovace a to vše při zachování vysoké kvality 

výrobkŧ. Trh většinou ovládají velké firmy, a aby mohly menší podniky konkurovat v tomto 

prostředí, je nutné, aby spolupracovaly a tím kompenzovaly svoje nevýhody. Z tohoto dŧvodu 

vznikají rŧzné typy sítových organizací (např. klastry) V rámci této spolupráce je vhodné, aby 

úzce spolupracovaly i na výrobním procesu svých produktŧ a těţily výhody s této spolupráce. 

1 PLÁNOVÁNÍ V SÍTI PODNIKŦ 

Pokud tedy uvaţujeme o propojení výrobních systémŧ v rámci síťové organizace, musíme 

počítat s tím, ţe takto provázané výrobní systémy nabývají na sloţitosti, a to vede stále k 

vyšším poţadavkŧm na koordinaci všech činností spojených s výrobou. Z těchto dŧvodŧ se 

zvyšují i nároky na plánování a řízení takto propojených výrobních systémŧ. Pokud tedy 

mluvíme o společném postupu ve výrobě, je vhodné uvaţovat i o společném plánování a úzké 

spolupráci při řízení výroby.  

Jedním z prvních krokŧ je analýza výrobních procesŧ, kde je cílem nalézt jednotlivě 

porovnatelné procesy a nalézt vhodná kritéria pro jejich vyhodnocení. Tyto procesy 
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vyhodnotit a navrhnout nejvhodnější postup výrobku přes tyto procesy. Hlavní oblasti kritérií 

pro další práci jsou především: 

 Kvalita procesu 

 Časová náročnost procesu 

 Ekonomická vyhodnocení procesu – náklady 

 Vyuţitelnost zdrojŧ (kapacita – strojŧ, pracovní síly, materiálu, pracoviště,…) 

 

 
Obr. 1 Schéma výrobních procesŧ ve výrobních firmách 

Po vyhodnocení těchto procesŧ (např. frézování, soustruţení,...) hledáme nejvhodnější cesty 

postupu jednotlivých výrobkŧ přes výrobní systém (viz. obr. 1). Prŧchod přes tyto procesy je 

nutné plánovat tak aby byla zohledněna jiţ zmiňovaná kritéria, tedy např. kvalitu procesu, 

náklady na proces, kapacitu procesu – vycházející s momentální potřeby výroby a další. 

Příkladem mŧţe být (viz.obr. 1), kdy přes nejlépe hodnocený proces 2 prochází výrobek 1 a 

2a (označené modrou a fialovou barvou), který by byl tím kapacitně přetíţen. Pak je moţné 

změnit prŧchod výrobku 2a na prŧchod označený výrobek 2b. Je tedy zřejmé, ţe je potřeba 

vyváţit moţnosti vybraných procesŧ (např. kapacita), přínosy a ztráty z propojení výrobních 

systémŧ. 

V příkladu je nastíněn postup při krátkodobém plánování a řízením výroby, ale je vhodné spo-

lupracovat i v dalších úrovní plánování a to jak střednědobém tak i dlouhodobém plánování. 

Příkladem mŧţe být společný postup při rozvoji a obnově technologii, dlouhodobé plány pro-

dukce, expanze na nové trhy, tedy hledání nových zákazníku nebo vývoj nových produktŧ. 

Pokud by byla tato oblast pominuta, mŧţe zde nastat například situace, kdy nakoupí stejné 

technologie a nebudou pak schopny je plně vyuţít.  [3]  

2 TVORBA SPOLEČNÝCH VAZEB PROCESNÍCH MAP 

Jedním z prvních krokŧ při přistoupení ke společnému plánování a řízení výroby je analýza 

procesŧ jednotlivých podnikŧ v sítové organizaci. V rámci této analýzy je dŧleţité se zaměřit 

na procesy přímo i nepřímo související s plánováním a řízením výroby. Právě přes tyto 

procesy by se měly procesní mapy jednotlivých firem na sebe napojovat. Na tato napojení 
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mohou být kladeny rŧzné poţadavky, např. rozsah a struktura (od běţně dostupných aţ po 

citlivé údaje) předávaných informací, rozsah rozhodování, atd. Pro rozlišení těchto napojení 

byly zvoleny tři úrovně (stupně) spolupráce: 

 Komunikace – nejniţší stupeň spolupráce v síťové organizaci 

 Spolupráce – střední stupeň spolupráce v síťové organizaci 

 Splývání – nejvyšší stupeň spolupráce v síťové organizaci 

Komunikace 

V rámci propojení těchto procesŧ dochází pouze k přeposílání nezbytně nutných informací 

mezi podniky pro efektivní fungování těchto firem. Tyto informace by měly být přeposílány 

automaticky  (viz. obr. 2).  

Při tomto stupni propojení se uvaţuje taková vazba mezi podniky, ţe podnik A vyšle 

poţadavek (například chce vyrobit určitý počet kusŧ daného druhu výrobku) a podnik B 

poţadavek zpracuje a provede odezvu podniku A ohledně moţnosti přijmutí jeho poţadavku 

do výroby. Příklady propojení podnikŧ na úrovni komunikace: 

 Objednávání – zpracování objednávky 

 Sledování prŧběhu výroby 

 

Obr. 2 Komunikace 

Spolupráce 

Při propojení těchto procesŧ dochází ke sdílení veškerých informací v rámci tohoto procesu a 

firmy si z těchto informací vybírá pro sebe ty podstatné, aniţ by bylo nutné, o tyto informace 

ţádat nebo byly iniciovány nějakým úkonem. Tedy u tohoto stupně propojení je rozdíl oproti 

předchozí úrovni takový, ţe nejen, ţe podnik A vysílá poţadavky podniku B a čeká na to, aţ 

co mu podnik B odpoví, ale podnik B sám zásobuje podnik A daty (viz. Obr. 3 Spolupráce). 

Například podnik B po dohodě s podnikem A zasílá v pravidelných intervalech výrobní plány, 

které vychází z tvorby plánŧ podniku B. Díky tomu mŧţe podnik A pruţněji reagovat na 

uvolňování výrobních kapacit podniku B resp. na základě plánu podniku B mŧţe 

synchronizovat svŧj plán výroby. Dalším příkladem mohou být plány rozvoje, kdy podniky 

při rozvoji spolupracují, aby nedocházelo k duplicitním nákupŧm technologii. Příklady 

propojení podnikŧ na úrovni spolupráce: 

 Plány rozvoje 

 Tvorba strategických a taktických plánŧ 

 Plány kooperací 
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Obr. 3 Spolupráce 

Splývání 

Posledním uvaţovaným propojení je úplné splynutí procesŧ, kdy není jasné, ke které firmě 

daný proces patří, a slouţí všem firmám společně. Samozřejmě ţe dochází ke sdílení veške-

rých informací potřebných ke správnému fungování procesu. Tedy aby byla naplněna myš-

lenka nejvyššího stupně propojení – splývání, tak je potřeba, aby podnik A i B (nebo i více 

podnikŧ) měli daný proces jako společný a společně se podíleli na jeho tvorbě, údrţbě a vývo-

ji. Případně nám mohou procesy ze dvou či více firem splynout do jednoho společně řízeného 

(viz. Obr. 4 Splývání). 

Jako příklad zde mŧţe poslouţit proces „Mezipodnikové distribuce“. Mezipodnikovou distri-

buci budou mít podniky pouze jednu a je na nich, jak se dohodnou ohledně zodpovědnosti a 

správy tohoto procesu. Příklady propojení podnikŧ na úrovni splývání: 

 Tvorba operativních plánŧ 

 Mezipodniková distribuce 

 

Obr. 4 Splývání 

Na základě těchto úrovní propojení je pak provedeno napojení, transformace a racionalizace 

procesních map a jednotlivých procesŧ, tak aby bylo mohlo být propojení výrobních systému 

a hlavně v tomto případě jejich plánování a řízení efektivní. 

ZÁVĚR 

V tomto příspěvku je ukázána jen dílčí část celé problematiky společné koordinace při 

plánování propojených výrobních systémŧ v rámci síťové organizace. Na tuto etapu musí 

navazovat konkrétní výběr bodŧ (procesŧ) napojení procesních map, optimalizace 

logistických činností a jejich plánování při přesunu mezi jednotlivými výrobními systémy, 

plánování zásobování a hlavně stanovení metodiky plánování a řízení výroby. Výhody jsou 

patrné uţ teď, kdy spolupráci lze dokázat lepšího vyuţití výrobních kapacit, zvýšení kvality 

výroby, širší technologická základna - tím i širší portfolio výrobkŧ, sníţení doby dodání a 

samotné výroby, atd. Pokud podniky tento potenciál vyuţijí mohou tímto zpŧsobem zvýšit 

svojí konkurenceschopnost na dnešním globálním trhu.   
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ABSTRAKT 

Poţiadavka integrácie podnikových procesov, ktorá je jednou z hlavných zásad podnikového 

reinţinieringu, implicitne evokuje potrebu metriky štrukturálnych vlastností podnikových 

procesov. Tak ako v oblasti merania úrovne procesného prístupu postupne vznikli štandardi-

zované postupy, podobne aj meranie úrovne integrácie resp. zloţitosti podnikových štruktúr 

sa stáva predmetom záujmu s cieľom zadefinovania a zavedenia efektívnych metód do mana-

ţérskej praxe. Príspevok v týchto súvislostiach načrtáva moţné spôsoby merania štrukturál-

nych vlastností podnikových procesov, ktoré uţ boli v praxi verifikované. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

topologická analýza, klasifikácia procesov, procesné diagramy 

ABSTRACT 

Demand for integration of business processes within organizations, which is one of basic 

principles of enterprise reengineering, implicitly evokes need for business processes structural 

properties metrics. As in the area of process approach level measurement, standardized proce-

dures have been created, similarly measurement of integration level or business processes 

difficulty is becoming object of interest with the aim of defining and introduction of effective 

methods into managerial practice. This paper outlines possible ways of business processes 

structural properties measurements, that have already been practically verified.    

KEY WORDS  

topology analysis, process classification, process diagrams 

ÚVOD 

S narastajúcimi poţiadavkami zefektívňovania podnikových procesov sa stávajú aktuálnymi 

aj otázky zmeny a nových konceptov procesných štruktúr. Procesné zmeny sú v tomto ohľade 

väčšinou uskutočňované na administratívnej úrovni. Táto skutočnosť je v súlade s postupom 

reinţinieringu, ak sa realizuje z hora nadol. V takom prípade je menšia pozornosť následne 

venovaná zmenám na úrovni výroby. Vo všeobecnosti je moţne prístupy zlepšovania podni-

kových procesov rozdeliť do dvoch kategórií: zlepšovanie operačných vlastností podnikových 

procesov a  zlepšovanie štrukturálnych vlastnosti podnikových procesov. Zatiaľ čo prvý 

prístup je orientovaný na dynamické výkonnostné parametre podnikových procesov, druhý 

prístup je orientovaný na statické parametre podnikových procesov. Tento príspevok je zame-

raný na druhú kategóriu vlastností podnikových procesov. Jeho hlavným cieľom je prezento-

vať relatívne ľahko praktizovateľný prístup merania zloţitosti štruktúry podnikových proce-

sov, na základe výberu zlučiteľných doplnkových ukazovateľov. Načrtnutý postup predstavu-

je len jeden z moţných prístupov, ktorý má ambíciu prispieť k rozvoju poznatkov priamo sa 

týkajúcich procesného riadenia.     
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1 MODELOVANIE PODNIKOVÝCH PROCESOV 

1.1 Koncept klasifikácie štruktúr podnikových procesov 

Jednou z dôleţitých úloh reinţinieringu podnikových procesov by mala byť tvorba logistic-

kých konceptov organizácie vrátane koordinácie a riadenia všetkých materiálových 

a informačných tokov. Hlavne modelovanie štruktúr podnikových procesov vyššej úrovne by 

malo byť základom hľadania organizačného modelu pre úspešný chod podniku. Procesné mo-

dely štruktúr predpokladajú systematickú klasifikáciu podnikových procesov. Klasifikačný 

model procesov pre systematickú prestavbu procesov môţe účelne pozostávať z troch hierar-

chických stupňov (zdola nahor) [7]: 

 Základné procesy reprezentované súborom komplexných úloh, pozostávajúce 

z najmenších elementárnych aktivít; 

 Integrované procesy reprezentujúce súbor dvoch alebo viacerých základných proce-

sov s cieľom vytvorenia autonómnej organizačnej jednotky na druhom hierarchic-

kom stupni; 

 Ucelené podnikové procesy, ktoré pozostávajú z jedného alebo niekoľkých integro-

vaných procesov. Ich autonómnosť je najvyššia a je podmienená ich schopnosťami 

flexibilne a efektívne zabezpečovať poţiadavky interných a externých zákazníkov. 

Uvedená klasifikácia je nevyhnutná najme z pohľadu modelovania štruktúr podnikových pro-

cesov. [1],[2],[5],[6]. 

1.2 Mapovanie podnikových procesov 

Nami navrhovaný spôsob mapovania a modelovania procesov je zaloţený na dekompozícii 

procesov. Procesy na jednotlivých úrovniach sú reprezentované diagramami v nasledujúcom 

poradí:  Diagram systému, Kontextový diagram, Diagram toku komodít, Diagram prechodu 

stavov. Zjednodušený príklad prvých troch diagramov je zobrazený na obr. 1.  
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Obr. 1  Fragment procesnej mapy popísaný hierarchickými diagramami  

Podľa postupu redizajnu podnikových procesov načrtnutého na obr. 1, prvým krokom tejto 

metódy je vytvorenie Diagramu systému. Jeho účelom je dezintegrácia tzv. celopodnikového 

procesu, ktorý je typickým znakom pre organizácie s funkcionálnym    spôsobom riadenia. 

Následne sú špecifikované vzťahy medzi nimi a prostredím podniku. Prostredie je diagrame 

reprezentované tzv. Externými entitami, s ktorými systém prichádza do styku. Ich obsah  je 

predmetom analýzy v ďalších krokoch. Vymedzenie Ucelených podnikových procesov pred-

stavuje počiatočnú fázu modelovania procesov, z ktorej sú odvodené ďalšie diagramy. Kon-

textové diagramy sú vytvárané pre kaţdý UEP kopírujúc vzťahy z Diagramu systému. Jednot-

livé kontextové diagramy vyjadrujú vzťahy daného UEP s jeho prostredím. Okolité objekty 

resp. procesy, bez ohľadu na to, či reprezentujú objekty mimo podniku alebo vnútorné proce-

sy, sú posudzované ako Externé entity. Systémová dekompozícia na danom stupni zdôrazňuje 

potrebu vytvorenia rovnocennosti zákazníckych prístupov, s cieľom  psychologického odb-

úravania rozdielov medzi internými a externými zákazníkmi.  

Podstata Diagramu toku komodít  je identifikácia vnútorných relácií v procesoch typu UEP. 

Následne dochádza k postupnej dekompozícii UEP aţ po stupeň tzv. elementárnych alebo 

primitívnych procesov. Diagramy toku komodít (DTK) na druhom stupni sú koncipované ana-

logický ako DTK na prvom stupni. Ich zmyslom je identifikácia vnútorných relácií 

v procesoch typu IP  
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Účelom Diagramov prechodu stavov je popis dynamiky elementárnych procesov pomocou 

modelovania stavov. Tieto diagramy spravidla opisujú udalosti, ktoré inicializujú prechody 

medzi stavmi ako aj podmienky pre uskutočnenie týchto prechodov. Tieto diagramy sú mode-

lované napríklad pomocou Petriho sieti.  

Komplexný pohľad na štruktúru podnikových procesov v zmysle načrtnutého prístupu pomá-

ha vytvoriť prehľadné procesné modely pouţiteľné napríklad pre potreby workflow modelov.   

1.3  Význam modelovania štruktúr procesov pomocou toku komodít 

Vo všeobecnosti môţu byť podnikové procesy chápané ako súbor logických, štruktúrovaných 

aktivít, ktoré vytvárajú špecifické sluţby alebo produkty pre konkretného zákazníka alebo 

zákazníkov. V závislosti na médiu, ktoré je predmetom operácie je moţné rozlišovať medzi 

materiálovými, informačnými alebo energetickými procesmi. Na základe vyššie spomenutých 

skutočností je moţné tieto procesy analyzovať individuálne alebo komplexne. 

Pri aplikácii reinţinieringu, pozornosť je sústredená hlavne na efektívnosť kľúčových podni-

kových procesov a aţ následne na procesy niţšieho stupňa významnosti. Vstupom takýchto 

procesov sú zvyčajne materiál a/alebo informácie – zjednodušene komodity. Sú pretransfor-

mované v rámci procesov do nových komodít, pomocou ktorých sa systém priblíţi viac 

k cieľu. Pamätajúc na tento aspekt, proces alebo jeho časti môţu byť chápané ako postupnosť 

stavov z prvotného k finálnemu. Toky komodít sú obvykle reprezentované materiálovými 

tokmi od zdroja do miesta ich spotreby.  

Hlavnou úlohou modelovania procesov ako tokov komodít je vymedziť základné ciele, zdroje 

a obmedzenia systému. V súlade s týmto tieto modely by mali umoţňovať analýzu zloţitosti; 

absencií a konfliktov; ţivotaschopnosti a efektivity individuálnych funkcií. Modelovanie na 

tomto základe má byť chápané ako smerodajné pre potreby reinţinieringu podnikových pro-

cesov a má byť okrem iného uţitočné pre  účely:  

 Skúmania procesov z pohľadu účinnosti a efektivity.  

 Zlepšovania procesov s cieľom zvýšenia flexibility a produktivity procesov [8]. 

 Riadenia procesov. Modely procesného riadenia môţu byť pouţité pre riadenie sku-

točných procesov vo workflow orientovanom štýle [4]. 

  Optimalizácie procesov zaloţenej na zniţovaní ich zloţitosti.   

1.4 Stanovenie indikátorov pre ukazovatele zloţitosti procesov 

Najfrekventovanejšími ukazovateľmi štrukturálnych vlastností podnikových procesov 

z pohľadu princípov podnikového reinţinieringu sú nepochybne ukazovatele zloţitosti podni-

kových štruktúr. Existuje viacero koncepčných prístupov k hodnoteniu štrukturálnych vlast-

ností podnikových procesov. Viaceré z nich vychádzajú z teórie grafov. Ich nevýhodou je to, 

ţe nie sú plnohodnotne vyuţiteľné pre ich aplikáciu vo výrobných procesoch. Z tohto dôvodu 

pri hodnotení zloţitosti štruktúr výrobných procesov je najčastejšie vychádzané z teoretického 

modelu zloţitosti na princípe Shannonovej entropie. V ďalšom sú uvedené tri navrhované 

ukazovatele pre hodnotenie zloţitosti štruktúry podnikových procesov, ktoré sa navzájom 

dopĺňajú a vyuţívajú rozsah nezáporných reálnych čísel s ideálnou hodnotou 0.  

1.4.1 Zviazanosť štruktúry 

Pre účely posudzovania zloţitosti štruktúry výrobných procesov je moţne pouţiť tzv. „index 

miery nadbytočnosti“ väzieb štruktúry. Vychádzame pritom z pojmu zviazanosť grafu, pod 

ktorým rozumieme najmenší počet väzieb grafu, pri zníţení ktorého by došlo k nezviazanému 

grafu (obsahujúceho izolované uzly). Podmienku zviazanosti grafu môţeme vyjadriť vzťa-

hom: 

,1min  nR        (1) 
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ktorá platí ako pre orientované tak aj pre neorientované grafy. 

Pre stanovenie miery zviazanosti môţeme pouţiť ukazovateľ charakterizujúci relatívnu mieru 

veľkosti počtu väzieb „R“ vyskytujúcich sa v danej štruktúre podľa vzťahu [10]: 

.
min

min

R

RR
B


        (2) 

Pre orientované grafy kaţdej hrane (i,j) odpovedá jeden element v matici väzieb vij=1. V neo-

rientovanom grafe prináleţia kaţdej hrane dva elementy, pričom platí vij=vji=1. Hodnota tohto 

vzťahu pri minimálnom počte hrán je rovná 0.  

Ukazovateľ zviazanosti štruktúry je vyuţiteľný pri analýze vyšších štruktúr procesov. Pre 

účely analýzy je relevantná len vnútorná štruktúra skúmaného procesu, v ktorej neberieme do 

úvahy vzťahy procesu s jeho bezprostredným okolím. Pre aplikáciu daného ukazovateľa bude 

v ďalšom pouţitá modelová štruktúra výrobného procesu znázornená na Obr. 2a.  

Hodnotu indexu zviazanosti štruktúry daného procesu pre počet väzieb R = 13 a Rmin= 7 je B 

= 1,14.  

Relatívnu vysokú nadbytočnosť väzieb štruktúry môţeme dosiahnuť účelnou integráciou 

predmetne zlučiteľných procesov, či uţ sekvenčne, alebo paralelne radených. V danom prípa-

de bude uplatnená integrácia procesov IP31 – IP34 do procesu IP 31-4, a IP 37 - IP38 do pro-

cesu IP37-8 na základe ktorej dostaneme novú štruktúru procesu znázornenú na obr. 3b.  

Hodnota indexu získaná touto úpravou bude zníţená na B = 0,66. 

 

 
Obr. 2  Príklad zmeny zviazanosti štruktúry  

1.4.2 Priemer štruktúry 

Ako ďalší porovnávací ukazovateľ štrukturálnych charakteristík výrobných procesov môţe 

byť pouţitý „priemer štruktúry“. Formálne vyjadrenie tohto ukazovateľa dostaneme pri nasle-

dujúcich predpokladoch.  

1. Nech „dij“ je dlţka minimálnej dráhy medzi uzlom i (z ktorého väzba vystupuje) a uzlom j 

(v ktorom končí činnosť sieťového grafu) je vyjadrená počtom hrán, z ktorých dráha pozostá-

va  

2. Nech I a J predstavujú mnoţstvá uzlov výstupov a vstupov.  

Potom priemer štruktúry moţno vyjadriť vzťahom [3]: 

JjIidD ij
ij

 ,,max ,      (3) 
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ktorý charakterizuje maximálny počet väzieb rozdeľujúcich východzie a cieľové elementy 

štruktúry.  

Pri aplikácii tohto ukazovateľa na tom istom procese ako v predchádzajúcom prípade je po-

trebné uvaţovať so štruktúrou daného procesu zahrňujúcou aj prvky okolia, ktoré sú v priamej 

interakcii s prvkami vnútornej štruktúry procesu.  

Pri analýze procesu s pouţitím tohto ukazovateľa budeme za východiskový stav povaţovať 

pôvodnú štruktúru procesu znázornenú na obr. 2a rozšírenú o prvky, s ktorými je daný proces 

v interakcii. Takto definovaná štruktúra je znázornená na obr. 3a.  

Potom pre I = {7,2,4,6,10} a J= {1,3,5,9,8} môţeme zostrojiť nasledujúcu maticu počtu vä-

zieb medzi jednotlivými vstupnými a výstupnými vrcholmi. 

 
Tab. 1 Matica počtu väzieb 1 

Z tejto matice je zrejmé, ţe max dij = d21 = d41..... ..Čiţe d =5. 

Niţšiu hodnotu tohto ukazovateľa pre daný proces môţeme dosiahnuť opäť účelnou integrá-

ciou. Takou sa javí spojenie sekvenčne radených procesov IP 38 a IP 37. Touto úpravou 

štruktúry procesu dostaneme model procesu znázorneného na obr. 3b. 

 
Obr. 3  Príklad zmeny priemeru štruktúry účelovou integráciou procesov niţšieho rádu 

Analogicky vypočítame priemer štruktúry pre integráciou upravenú štruktúru toho istého pro-

cesu rozšírenú o prvky, s ktorými je daný proces v interakcii (obr. 3b). Počet vrcholov grafu I 

= {,2,4,6,7,10} a J= {1,3,5,8,9} zostáva ten istý. Hodnoty matice vyjadrujúcej počet väzieb 

medzi jednotlivými vrcholmi grafu sú uvedené v nasledujúcej matici (Tab. 2). 



 

297 

 

 
Tab. 2 Matica počtu väzieb 2 

Na základe hodnôt v Tab. 2 je zrejmé, ţe nová hodnota d = 4, čím sme dosiahli zjednodušenie 

procesu z hľadiska počtu za sebou nasledujúcich väzieb autonómne riadených. 

1.4.3 Diverzita štruktúry 

Koncepcia formalizácie pojmu diverzity štruktúry procesu (v grafe na Obr. 4 uvádzanej pod 

pojmom zloţitosť štruktúry) vychádza z predpokladu vnímania skúmaného systému ako pro-

cesu transformácie vstupných účinkov na výstupné. Pojem diverzity štruktúry vo všeobecnos-

ti súvisí so zloţitosťou skúmania jej vlastnosti. Pri stanovení jedného z moţných ukazova-

teľov diverzity štruktúry procesu budeme predpokladať, ţe analýza vlastnosti procesu bude o 

to zloţitejšia o čo rôznorodejšie budú cesty prechodov od vstupných uzlov k výstupným. Na 

základe týchto predpokladov pre hodnotenie diverzity štruktúry môţe byť pouţitý ukazovateľ 

[10]: 








21

1121

,1
1 m

j

ij

m

i

c
mm

C       (4) 

v ktorom m1, m2 predstavujú počty počiatočných a koncových uzlov štruktúry procesu, a cij - 

počet rôznorodých ciest smerujúcich od i-tého vstupného uzla k j-tému výstupnému uzlu pro-

cesu (bez moţnosti prejsť v rámci jednej trasy dvakrát tým istým uzlom)  

V prípade ak v štruktúre sa nenachádzajú alternatívne spôsoby prechodov od vstupných uzlov 

k výstupným uzlom procesu ukazovateľ diverzity štruktúry C = 0.  

Pre uplatnenie ukazovateľa diverzity štruktúry pre pôvodnú štruktúru procesu znázorneného 

na Obr. 3a a štruktúru získanú po integrácii procesov IP 31-4 a IP 37-8 (Obr. 3b) najsamprv sta-

novíme hodnoty cij , ktoré sú uvedené v Tab. 3 a 4. 

 
      Tab. 3 Hodnoty cij 1         Tab. 4 Hodnoty cij 2 

Ich dosadením do pre výpočet zloţitosti štruktúry dostaneme nasledujúce hodnoty ukazova-

teľov C: 

44,21)04,0/86( aC ,      (5) 

16,01)04,0/29( bC .      (6) 

Pre súhrnné porovnanie štrukturálnych vlastností toho istého procesu pred a po jeho úprave 

pomocou uvedených troch ukazovateľov „α“, „D“ a „C“ je účelné pouţiť trojosí diagram 
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(Obr. 4). V ňom sú zároveň znázornené poţadované tendencie zlepšovania štrukturálnych 

atribútov procesu. 

 

Obr. 4  Súhrnné porovnanie štrukturálnych vlastností 

ZÁVER 

Snahou príspevku bolo poukázať na uţitočnosť vytvárania štrukturálnych modelov a hodnoti-

acich prístupov v procese redizajnu výrobných procesov. Viaceré literárne zdroje potvrdzujú 

(napr. [9]), ţe pozícia metriky, či uţ stacionárnych alebo dynamických vlastností štruktúr pro-

cesov výrobných respektíve podnikových procesov patrí k dôleţitým etapám na ceste k 

úspešnému reinţinieringu spoločnosti. S vyuţitím ďalších parametrov (viď. [11]) je moţne 

rozšíriť tento prístup o metriku a hodnotenie vhodnosti štrukturálnych vlastnosti procesov aj z 

pohľadu ich vertikálneho usporiadania. 
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ABSTRAKT  

V príspevku sa zaoberáme moţnosťou vyuţitia optimalizácie v rámci procesu rozhodovania v 

rizikovom manaţmente v kontexte s konceptom spoločensky zodpovedného podnikania. 

Konkrétne sa jedná o pouţitie jednej z metód viackriteriálnej optimalizácie – metódy AHP 

(analytický hierarchický proces). Prostredníctvom nej je moţné v rámci rozhodovacieho pro-

cesu na základe viacerých kritérií, nachádzať optimálne riešenia spomedzi zadefinovanej 

mnoţiny variant. Takisto v príspevku uvádzame príklad vyuţitia tejto metódy v rizikovom 

manaţmente orientovanom na ţivotné prostredie. V neposlednom rade uvádzame vzájomnú 

interakciu a moţnosti vyuţitia synergických efektov zo súbeţného riadenia tak systému rizi-

kového manaţmentu ako aj konceptu spoločensky zodpovedného podnikania. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

viackriteriálna optimalizácia, metóda AHP, rizikový manaţment, environment , SZP 

ABSTRACT  

The article deals with using possibility of the optimization in the field of risk management 

decision-making process with the context of the concept Corporate Social Responsibility 

(CSR). In the concrete it is about one of the multi-criteria decision-making method applicati-

on – Analytic hierarchy process method. Using this method it is possible in multi-criteria de-

cision-making process find the optimal solution among of defined alternatives set. We intro-

duce also in this article a case study using the AHP method in the field of environment risk 

management. Last but not least we introduce synergy reciprocal interaction and using possibi-

lities of parallel management in Risk management system and the concept of Corporate Social 

Responsibility.  

KEY WORDS  

multi-criteria optimization, Analytic hierarchy process method, risk management, environ-

ment, CSR 

ÚVOD 

V dnešnej dobe, ktorá vyţaduje neustále prijímať tie správne – optimálne rozhodnutia pre 

riešenie podnikateľských rozhodovacích problémov, sú ponúkané rôzne metódy, ako 

k takémuto optimálnemu riešeniu prísť. Základným aspektom takéhoto rozhodovania by malo 

byť rozhodovanie na základe viacerých kritérií, tzv. viackriteriálna optimalizácia. Jednou 

z takýchto metód môţe byť práve metóda analytického hierarchického procesu – AHP, kedy 

na základe stanoveného cieľa, sa snaţíme podľa zadefinovaných kritérií nájsť spomedzi moţ-

ných variantov ten optimálny variant, ktorý vyhovuje riešeniu nášho cieľa.  

Správne rozhodnutia je potrebné robiť predovšetkým v rizikových oblastiach a ich dopadov 

na všetky prvky podnikania. Dopady týchto rizík sa prejavujú predovšetkým v nasledujúcich 

oblastiach: ekonomickej oblasti, environmentálnej oblasti, sociálnej oblasti a technickej alebo 

technologickej oblasti. Takýto pohľad na identifikáciu, analýzu, hodnotenie a minimalizáciu 
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rizík nám môţe ponúknuť aj stratégia spoločenskej zodpovednosti podnikov. Pritom  je dôle-

ţité aby podniky riadili riziká vo všetkých oblastiach takým spôsobom, ţe ich dopady sa buď 

minimalizujú alebo úplne odstránia.  

V poslednej dobe sme neraz svedkami mnohých prírodných katastrof, ktoré mohli byť zaprí-

činené ľudskou resp. podnikateľskou činnosťou, ktorá mala negatívny dopad na ţivotné pro-

stredie. To je hlavný dôvodom, prečo treba pri strategických rozhodnutiach brať ohľad aj na 

moţné riziká, ktoré tieto rozhodnutia so sebou prinášajú. 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Respon-

sibility (CSR).“ 

1 RIZIKOVÝ MANAŢMENT 

Manaţment rizika (risk management) je logická a systematická metóda určovania súvislostí v 

akýchkoľvek činnostiach, funkciách alebo procesoch, identifikovania rizík, ich analýzy, hod-

notenia, zniţovania a priebeţného monitorovania, ktorá umoţňuje minimalizovať straty a 

maximalizovať príleţitosti [1]. 

Proces manaţmentu rizika je moţné uplatňovať v činnosti celého radu inštitúcií, manaţér-

skych tímov, právnických, ale aj podnikajúcich fyzických osôb, medzi ktoré patria [1]: 

 orgány verejnej správy (ústredné, regionálne, miestne), 

 komerčné organizácie (výrobné organizácie a sluţby), 

 záujmové zdruţenia (s povinným alebo dobrovoľným členstvom).  

Pre usmerňovanie rizík alebo ako dnes hovoríme pre manaţment rizika, sa vyuţíva významný 

riadiaci nástroj – rizikový manaţment. Rizikový manaţment vyţaduje prijať zásady ako rizi-

ko identifikovať, ako riziku zamedziť, ako ho usmerniť tak, aby spôsobilo čo najmenej škôd. 

Rizikový manaţment je nástroj, ako učiniť podnik dobre prosperujúcim. Ak sa metódy rizi-

kového manaţmentu starostlivo vyuţívajú, je moţné reálne posúdiť a oceniť klady i zápory v 

činnosti podniku, skvalitniť technologické a pracovné procesy, učiniť podnik konkurencie 

schopnejším [2]. 

Riziká v hospodárskom prostredí sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií i podľa autorov, ktorí 

tieto rozdelenia spracovali. Jedno zo základných rozdelení delí hospodárske riziká na [1]: 

 technické riziká, 

 výrobné riziká, 

 obchodné riziká, 

 finančné riziká, 

 ekonomické riziká, 

 informačné riziká, 

 sociálne riziká, 

 politické riziká, 

 riziká ţivotného prostredia. 

2 SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 

Spoločenská zodpovednosť podnikania je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým 

skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť, a nielen voči ich akcionárom. Dva aspekty tejto 

definície sú pritom veľmi dôleţité. Po prvé, záväzky si treba osvojiť dobrovoľne; správanie 

ovplyvnené donucovacou silou zákona  alebo dohodou s odbormi dobrovoľným nie je. Po 
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druhé, platnosť záväzkov je všeobecná, prekračuje tradičnú povinnosť voči akcionárom, a 

vzťahuje sa aj na ostatné sociálne skupiny, akými sú spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia a 

susediace komunity [3]. 

Dokument Promoting a European framework for corporate social responsibility (Green 

Paper) – vydaný Európskou komisiou v podstate odštartoval proces diskusií a vyjasňovania 

konceptu SZP. Dokument obsahoval aj prvú definíciu SZP postavenej na princípoch Tripple-

bottom-line konceptu.  

Tento dokument ďalej podľa [4] definoval pojem SZP nasledovne: 

„SZP je v podstate koncept, podľa ktorého sa podniky (spoločnosti) dobrovoľne rozhodujú 

prispievať k lepšej spoločnosti a k čistejšiemu ţivotnému prostrediu.“ 

Na základe „Zelenej knihy“ bolo v roku 2002 vydané Oznámenie Európskej komisie – COM 

(2002) 347, v ktorom komisia ďalej konkretizuje, čo je moţné chápať pod pojmom Spoločen-

ská zodpovednosť podnikov [4]: 

„Spoločenská zodpovednosť podnikov je koncept, podľa ktorého spoločnosti začleňujú so-

ciálne otázky a otázky týkajúce sa ţivotného prostredia do podnikateľských činností a do 

vzťahov so zainteresovanými stranami na báze dobrovoľnosti.“ 

Ako uţ bolo vyššie spomenuté, stratégia SZP je zaloţená na troch základných pilieroch – 

ekonomickom, sociálnom a environmentálnom (tripple-bottom-line), ktoré vyjadrujú kľ-

účové témy, programy prostredníctvom ktorých sa stratégia realizuje [5]. 

V rámci „ekonomického piliera“ ide predovšetkým o korektné a transparentné vzťahy s ob-

chodnými partnermi – spotrebitelia, zákazníci, dodávatelia, investori, dobrovoľné pripojenie 

sa ku kódexom korektného podnikania, rešpektovanie vysokých štandardov v oblasti corpora-

te governance, podnikovej správy, ale aj o také témy ako ochrana duševného vlastníctva. 

„Sociálny pilier“ akcentuje na vzťahy so zamestnancami, princípy zamestnávania, ochotu 

venovať časť zisku filantropii. Z kľúčových tém moţno uviesť rešpektovanie vysokých pra-

covných štandardov, vyhodnocovanie realizácie rovných príleţitostí, rôznorodosti pracovného 

kolektívu a integrácie minoritných skupín zamestnancov, medzigeneračná spolupráca, reali-

zácia programov celoţivotného vzdelávania. 

„Environmentálny pilier“ je potom zameraný na zniţovanie negatívneho vplyvu podnikania 

na ţivotné prostredie a zdravie populácie, to znamená, ţe téma ako zniţovanie emisií, energe-

ticky úsporné prevádzky ,výrobky a sluţby, vyuţívanie obnoviteľných prírodných zdrojov 

atď. [5]. 

Kľúčovým pojmom v diskusii o SZP firiem sú Stakeholderi. Takto sú označované všetky 

osoby, inštitúcie či organizácie, ktoré majú vplyv na chod podniku alebo sú chovaním podni-

ku ovplyvnení. Skupina stakeholderov v najširšom poňatí zahŕňa akcionárov, zamestnancov, 

obchodných partnerov, dodávateľov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, záujmové skupi-

ny, médiá, odbory a medzinárodné organizácie [3]. 

3 METÓDA AHP  

Viackriteriálna optimalizácia je pôvodný názov pre vedný odbor zaoberajúci sa nachádza-

ním „optimálneho“ prvku v mnoţine prvkov – moţných riešení, alebo tieţ mnoţine prípust-

ných riešení. Táto mnoţina môţe byť daná explicitne výpočtom svojich prvkov, alebo impli-

citne sústavou obmedzujúcich podmienok.  

V súvislosti s aplikačnou sférou rozhodovania sa v osemdesiatych rokoch ujal pre tento pro-

blém názov viackriteriálne rozhodovanie. Mnoţina prípustných riešení – v tomto prípade 

prípustných rozhodnutí môţe mať ako konečný, tak nekonečný počet prvkov. V prípade, kedy 
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má táto mnoţina konečný počet explicitne vymenovaných prvkov, nazývame problém viac-

kriteriálneho rozhodovania názvom viackriteriálne hodnotenie [6].  

 

Analytický hierarchický proces, skrátene AHP, je metóda, ktorá poskytuje rámec pre prí-

pravu účinných rozhodnutí v situáciách, kedy je potrebné správne rozhodnutie. AHP je metó-

dou rozkladu zloţitej neštruktúrovanej situácie na jednoduchšie komponenty, a teda vytvára 

hierarchický systém problému. Táto metóda sa realizuje najskôr expertnou a následne mate-

matickou metódou, ktorá delí hlavný problém do menších a detailnejších prvkov. Podľa au-

tora metódy T. L. Saatyho rozhodovanie podľa AHP je rozdelené do troch nasledovných 

stupňov [7]: 

 Hierarchickosť - pod týmto pojmom rozumieme lineárnu štruktúru, ktorá obsahuje 

niekoľko úrovní, pričom kaţdá z nich obsahuje niekoľko prvkov. Usporiadanie jed-

notlivých úrovní hierarchickej štruktúru odpovedá usporiadaniu od všeobecného ku 

konkrétnemu. Čím všeobecnejšie sú prvky vo vzťahu k danému rozhodovaciemu 

problému, tým  zaujímajú v danej hierarchii vyššiu úroveň a naopak. 

 Priority - metóda je zaloţená na párovom porovnávaní stupňa významnosti jednotli-

vých kritérií a miery toho, ako hodnotené varianty riešenia tieto kritériá spĺňajú. 

Hodnotenie je zaloţené na tzv. „expertnom odhade“, pri ktorom odborníci v danom 

odbore porovnávajú vzájomné vplyvy dvoch faktorov. Tieto hodnotia na základe 

stupnice rovnaký – slabý – stredný - silný - veľmi silný (Tab.1, 3), pričom tomuto 

slovnému hodnoteniu odpovedajú hodnoty <1 - 3 - 5 - 7 - 9>. 

 Konzistentnosť – vyjadruje mieru dôveryhodnosti resp. vierohodnosti výsledku. V 

prípadoch, kedy je treba porovnať veľké mnoţstvo kritérií nie je moţné dosiahnuť 

ideálnu konzistentnosť, sa odporúča merať konzistentnosť prostredníctvom  ukazova-

teľa CI (index konzistencie), ktorý spĺňa nasledovnú podmienku:  

       CI/RI≤0           (1),     

kde RI je index náhodnosti (Tab.3.)  S nárastom hodnoty ukazovateľa narastá aj moţnosť ne-

správneho ohodnotenia alternatív. 

Intenzita 

dôleţitosti 

Definícia Vysvetlenie 

1 rovnaká dôleţitosť Dva prvky sa rovnako podieľajú na intervencii cieľa. 

3 menšia dôleţitosť jedného 

prvku vzhľadom k druhému 

Skúsenosti a názory jemne preferujú jeden atribút pred dru-

hým. 

5 podstatná alebo silná dôleţi-

tosť 

Skúsenosti a názory silne preferujú jeden atribút pred dru-

hým. 

7 demonštrovateľná dôleţitosť Jeden atribút je veľmi preferovaný a jeho dominancia je de-

monštrovaná v praxi. 

9 absolútna dôleţitosť Evidentné favorizovanie jedného atribútu pred druhým je na 

najvyššom moţnom stupni vyjadrenia 

2,4,6,8 stredné hodnoty medzi dvoma 

susednými posúdeniami 

Ak je potrebný kompromis vzhľadom k nejednoznačnosti 

priradenia k uvedeným definíciám dôleţitosti. 

Tab. 1 Základná škála párového hodnotenia pri metóde AHP 

 9 7 5 3 1 3 5 7 9  

FAKTOR 

A 

         FAKTOR 

B 

 veľmi 

silný 

silný stredný slabý rovnaký slabý stredný silný veľmi 

silný 

 

Tab. 2 - AHP formulár pre hodnotenie 
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Tab. 3 Hodnoty RI (Random Index) 

4 VYUŢITIE OPTIMALIZÁCIE PRI ROZHODOVANÍ V RIZIKOVOM MANAŢ-

MENTE 

Voľba optimálnych rozhodnutí je v celom procese rozhodovania v rámci podnikateľskej 

činnosti jednou z najnevyhnutnejších a najpotrebnejších záleţitostí. O to viac, ak sa rozhodu-

jeme v podmienkach neistoty, pričom len málokedy poznáme natoľko všetky stavy okolia, ţe 

by na podniky nepôsobili ţiadne nepredvídané interné či externé riziká. Takisto na to, aby 

sme mohli povedať, ţe rozhodnutie, ktoré ideme aplikovať je naozaj optimálne, musíme to 

nejakým spôsobom dokázať. Návod na identifikáciu optimálnych rozhodnutí nám môţu po-

skytnúť metódy viackriteriálnej optimalizácie. Jednou z takýchto metód je uţ vyššie spomí-

naná metóda analytický hierarchický proces. Pomáha nám nachádzať optimálne riešenie sta-

noveného cieľa spomedzi ponúkaných variantov riešenia, podľa viacerých kritérií, ktoré na 

optimálne riešenie kladieme. Túto alebo podobné metódy by mali v dnešnej dobe vyuţívať 

všetky podnikateľské subjekty. Je to z toho dôvodu, ţe v takejto turbulentnej dobe aká je 

momentálne na trhoch, sa podniky doteraz nikdy nenachádzali a tempo sa stále zrýchľuje. 

Preto je potrebné prestať prijímať rozhodnutia na základe jedného kritéria (napr. zvyšova-

nie zisku), ale začať myslieť viackriteriálne. 

Čo sa týka celkovej podnikovej stratégie a rozhodnutí na najvyššej úrovni, ktoré vytvárajú 

strategickí manaţéri, tie by mali byť orientované smerom k stratégii SZP. Platí tu taktieţ 

podmienka, ţe v dnešnej turbulentnej dobe by mali mať podniky jasne stanovenú víziu, ciele 

a prostriedky ich dosahovania. Pričom vízia musí byť filozoficky naviazaná na určitý „vyšší, 

šľachetnejší“ cieľ a nie tak, ako bolo doteraz zvykom napr. zvyšovanie zisku, odstránenie 

konkurencie apod. Spoločensky zodpovedné podnikanie so svojim základom v trvalo udrţa-

teľnom rozvoji, by malo priniesť podnikom istotu v neistých časoch, pričom podľa tejto stra-

tégie by mali optimalizovať všetky podnikové rozhodnutia.  

Tieto rozhodnutia by teda mali obsahovať kritériá zodpovedajúce trom pilierom SZP.  

Ekonomický, v rámci ktorého by identifikovali jednotlivé kritériá, ktoré sú kladené na opti-

málne rozhodnutie v oblastiach ekonomiky. Jedná sa predovšetkým o veličiny ako udrţateľný 

zisk, udrţateľná spotreba, udrţateľná výroba, z ktorých vyplývajú ďalšie konkrétnejšie sub-

kritériá. Takisto nevyhnutnou podmienkou rozhodovania sa, je v tomto prípade identifikácia, 

analýza, hodnotenie a odstránenie alebo minimalizácia ekonomických rizík (ekonomické, 

obchodné, finančné, ai.). 

Environmentálny, v rámci ktorého sú identifikované kritériá, ktoré sú vyţadované od opti-

málneho rozhodnutia zohľadňujúceho vplyvy a dopady podnikateľskej činnosti na ţivotné 

prostredie. Tu je moţnosť pre podniky zamerať sa na výskum technológií a aplikáciu podni-

kateľských činností, ktoré tieto negatívne faktory minimalizujú alebo úplne odstránia.  

Sociálny, v ktorom sú zasa identifikované sociálne kritériá, ktoré taktieţ musí optimálne roz-

hodnutie obsahovať. Nemoţno taktieţ zanedbať sociálne riziká, ktoré so sebou kaţdé strate-

gické rozhodnutie prináša. Jedná sa napr. o tieto: nestabilita zamestnanosti, dlhodobá neza-

mestnanosť, zmeny vo vzdelanosti a postavení ţien, potreba sociálnej starostlivosti, pokles 

ţivotnej úrovne a kvality ţivota 
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Bliţšie riziká, s ktorými je nutné počítať sú znázornené v tabuľke 4. 

 

Ekonomický pilier 

Ekonomické riziká 

Rast nákupných cien surovín a energie. 

Inflácia, peňaţná a rozpočtová politika vlády. 

Zahraničnoobchodné činnosti a podnikanie v zahraničí. 

Finančné riziká 

Platobná neschopnosť. 

Zadlţenie podniku. 

Zmena úrokových kurzov. 

Zmeny menového kurzu. 

Obchodné riziká 

Pozičné faktory. 

Cenové faktory 

Marketingové faktory. 

 

Ostatné ekonomické 

riziká 

Vysoký deficit beţného účtu platobnej bilancie USA a moţný prudký pokles ame-

rického dolára. 

Moţný pokles čínskej ekonomiky ako dôsledok jej súčasnej prehriatosti a následne 

nárast protekcionizmu. 

Environmentálny pilier 

Voda 
Znečisťovanie vodných tokov a jazier. 

Znečisťovanie spodných vôd.  

Pokles vody na Zemi.  

Ovzdušie Emisie nebezpečných látok do ovzdušia.  

Okysličovanie ovzdušia.  

Odpadové hosp. Komunálny odpad. 

Priemyselný odpad. 

Sociálny pilier 

Nestabilita zamestnanosti. 

Dlhodobá nezamestnanosť. 

Zmeny vo vzdelanosti a postavení ţien. 

Potreba sociálnej starostlivosti. 

Pokles ţivotnej úrovne a kvality ţivota. 

Tab. 4 Riziká v troch pilieroch SZP – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom 

Ďalším krokom, ak sa podnik rozhodne prijať rozhodnutie na základe troch pilierov SZP, je 

nevyhnutné začlenenie viackriteriálnosti do procesu rozhodovania. Pre potreby článku uva-

ţujme len s vyuţitím metódy AHP ako nástroja pre optimalizáciu rozhodnutí. Toto začlenenie 

sa prejaví predovšetkým v rámci hierarchickej štruktúry metódy, kde na mieste kritérií budú 

práve kritériá týkajúce sa zásad alebo pilierov spoločensky zodpovedného podnikania tak ako 

je to naznačené na obr. 1. 

 

 

 

 

 



 

305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Príklad hierarchickej štruktúry pri voľbe optimálneho rozhodnutia na základe SZP 

Uvaţovanie na základe tejto schémy, by mohlo byť pomôckou pre podniky pri optimalizácii 

svojich rozhodnutí, ktoré so sebou nesú veľké riziko. Takto sa dá predísť tomuto potenciál-

nemu riziku a vyhnúť sa prípadnému zániku celého podnikania. 

V nasledujúcom príklade najskôr uvádzam hierarchickú štruktúru AHP (obr. 2) a následne, 

ako by to mohlo vyzerať, ak by sme pouţili softvér pracujúci na základe metódy AHP – pro-

gram Expert Choice, pričom by sa podnik zameral na optimalizáciu rozhodovacieho problému 

minimalizácie environmentálnych rizík svojej prevádzky. 

 
Obr. 2 Príklad hierarchickej štruktúry pre cieľ: „minimalizácia environmentálnych rizík“ 

Na obr. 3 moţno vidieť pokračovanie metódy AHP, teda od zostavenia hierarchickej štruktúry 

k prioritizácii jednotlivých kritérií a variantov, s následným výpočtom konzistencie. Toto 

všetko je ilustratívne znázornené v matici párového porovnania, vygenerovanej programom 

Expert Choice. 

Voľba optimálneho 

rozhodnutia 

Ekonomika Environment Socio 

Variant A Variant B 

Ekonomické  Environmen-

tálne   

Sociálne  

Cieľ 

Hl. kritériá 

Subkritériá 

Varianty 

riešenia 
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Obr. 3 Bodové porovnanie kritérií v programe Expert Choice a skúška konzistencie (Incon) 

Výstupom z riešenia metódy AHP, je nájdenie optimálneho riešenia určitého problému. Pre 

vyššie uvedený príklad so zadefinovaným cieľom minimalizácie environmentálnych rizík, 

zadefinovanými kritériami a variantmi riešenia problému, bol nájdený optimálny variant rie-

šenia tohto problému (obr. 4) vypočítaný pomocou programu ExpertChoice. 

 
Obr. 4 Celkové hodnotenie významnosti variantov 

ZÁVER 

Podľa vyššie uvedeného je zrejmé, ţe voľba optimálnych rozhodnutí v podnikateľskej praxi 

za daných podmienok je natoľko komplikovaná a subjektívna, ţe je potrebné snaţiť sa tieto 

rozhodnutia rôznymi spôsobmi zjednodušiť a objektivizovať. Toto je moţné vyuţívaním rôz-

nych exaktných metód, ktorých výsledky vedú, alebo by mali viesť k či uţ čiastočnej alebo 

úplnej objektivizácii. Jedným z takýchto nástrojov, ktoré je moţné vyuţiť pri optimalizácii je 

práve metóda AHP. Pri jej vyuţívaní by mali podniky brať do úvahy jednak špecifickosť kaţ-

dého rozhodnutia, ale taktieţ strategicky obmedzujúce (resp. rozširujúce) podmienky a teda 

uvaţovanie smerom k udrţateľnému rozvoju. Pre potreby podnikateľskej praxe sa jedná 

o spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré dáva jasný návod, aké rozhodnutia sú skutočne 
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optimálne a prijateľné. Sú to také, ktoré zahrňujú vo svojich kritériách tak ekonomické, envi-

ronmentálne ako aj sociálne aspekty rozhodovania. V neposlednom rade treba uvaţovať 

o rizikách. Rizikách, ktoré môţe podnik spôsobiť svojou činnosťou a taktieţ rizikách, ktoré 

pôsobia na podnik. 
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Příspěvek se zabývá vyuţitím počítačových simulací, je zaměřen především na tvorbu kurzu 
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ÚVOD 

V současné době se naše okolí často mění, vyvíjí se. Firmy musí díky tlaku okolí, ať se jedná 

o zákazníky přímo, či konkurenční firmy, směřovat k vyšší výkonnosti, k sniţování cen, k 

rŧstu kvality, zvyšování diferenciace svých výrobkových portfolií či zkracování dodacích 

lhŧt. Kdyţ se podnik nepřizpŧsobí, za běţných okolností v trţním prostředí dochází k jeho 

krachu. Výrobní systémy je nutné navrhovat pro umoţnění podniku se pruţně a rychle přizpŧ-

sobit poţadavku zákazníka. 

Počítačové simulace umoţňují rychle zkoušet rŧzné varianty výroby, v krátkém čase vyzkou-

šet mnoho dŧsledkŧ změn, jeţ provádíme ve výrobním procesu a vybrat tu nejefektivnější. 

Proto byl v rámci projektu „Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a 

transferu technologií“ OP VK CZ.1.07/2.4.00/12.0094 na UTB mimo jiné vytvořen i kurz, 

který seznamuje se základy počítačových simulací. Představeny byly dva software, jednak 

WITNESS od firmy Humusoft a také Plant Simulation společnosti Siemens. 

1 POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

Počítačové simulace umoţňují rychle vyzkoušet mnoho variant řešení dané situace, např. při 

řešení layoutu dílny je moţné vyzkoušet rozmístění strojŧ, počet strojŧ, materiálový tok, po-

čty pracovníkŧ, rozmístění meziskladŧ, atp. 

Tato etapa se nazývá dynamické zkoumání systému. Experimentujeme s počítačovým mode-

lem, který musí být co nejpřesnějším obrazem daného systému pro zajištění maximální rele-

vance získaných dat. Simulujeme stavy v závislosti na čase, jejich změna nastává diskrétně při 

určitých událostech, jako např. příchod zakázky, začátek práce, seřizování, atp. Úkolem je 
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najít hodnoty modelu vyhovující daným poţadavkŧm, vstupní hodnoty tohoto řešení jsou poté 

pouţitelné pro reálný systém [1]. 

2 VÝUKOVÝ KURZ 

Výukový kurz byl tvořen jako komplexní celek. Nejprve jsou v začátku kaţdé kapitoly před-

staveny jednotlivé simulační software a jsou stručně popsány. Poté je popsána celková logika 

prostředí simulačního programu, následně popsány ovládací prvky pro model a jednotlivé 

elementy, pomocí nichţ se model tvoří. Ve finále jsou představeny konkrétní příklady 

z daného software včetně podrobného návodu pro jejich zpracování. 

Následující podkapitoly obsahují ukázky z vytvořeného kurzu 

2.1 Ukázka celkové logiky prostředí software WITNESS 

Pro přenesení reálného systému do modelovacího programu je potřebné, aby počítač rozuměl 

našim poţadavkŧm a tento systém přenášel co nejvěrněji do modelovacího software za úče-

lem zajištění dostatečně validních výsledkŧ. V softwaru WITNESS je pouţito tzv. Elementŧ 

které představují jednotlivé prvky výrobního systému (např. stroje, zaměstnance) ovšem nejen 

reálné prvky, ale také rŧzně proměnné, směny, statistiky, které jsou vyuţívány jednak pro 

správnou funkci modelu a přiblíţení realitě, ale také pro rŧzné reporty, či propojení s dalším 

softwarem. Samotné elementy vnesené do programu nám ještě nezaručí jeho běh, je potřebné 

nastavit těmto elementŧm správné parametry, jaké mají v realitě a především nastavit pravidla 

jejich chování a komunikace s ostatními elementy, pouţívají se tzv. pravidla, hlavními jsou 

pravidla vstupní (např. určují, jakým zpŧsobem do elementu vstupují jiné elementy) a výstup-

ní (např. určují, kam je po proběhnutí procesu posílán element dále v systému). 

Po spuštění software WITNESS nás obvykle uvítá tato obrazovka z obrázku č. 2 (je potřeba 

spustit soubor startup.mod, který, pokud není přepsán, obsahuje právě takovouto úvodní obra-

zovku s výhodně rozvrţenými okny pro práci, viz dále). 
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Obrázek č. 1 Úvodní obrazovka WITNESSU Zdroj: WITNESS 

Na této úvodní obrazovce nalezneme uprostřed dominantní šedou plochu, kde je mříţka, toto 

okno se nazývá Layout Window. Vpravo dole je okno s hodinami, nazývá se Clock, vedle něj 

vlevo je okno Designer Elements, pod těmito okny je ovládací lišta modelu. Nahoře je stan-

dardní menu pro rŧzné funkce. Svislý bílý pruh vlevo obsahuje více záloţek pro zobrazení 

elementŧ modelu a dalších funkcí. Jednotlivá okna nyní představíme podrobněji. 

2.2 Konkrétní příklad zpracovaný pomocí software WITNESS 

Máme linku na montáţ stolŧ. Máme polotovary noha, které jsou doplňovány v počtu max. 32 

ks kaţdých 60 minut do zásobníku pro nohy s kapacitou 32 ks a polotovary deska, které jsou 

kaţdých 60 minut doplňovány v počtu max. 8 ks do zásobníku pro desky s kapacitou 8 ks. Na 

stroji pro opracování desek (desky jsou brány ze zásobníku desek) je provedeno finální opra-

cování, tato operace trvá 8 minut a je bez účasti operátora, avšak je třeba účasti operátora pro 

uloţení a vyndání desky ze stroje, kaţdá tato operace trvá pŧl minuty. Poté jsou výrobky ode-

sílány na dopravník. Stroj je třeba kaţdých 5 operací seřizovat, toto trvá 1 – 3 minuty dle ná-

ročnosti seřízení. Děje se za účasti operátora, jenţ stroj obsluhuje. Ve stejné době probíhají 

operace na stroji pro opracování nohou, ten si je bere ze zásobníku nohou. Cyklový čas opera-

ce je 4 minuty a pracuje se na dvou nohách zároveň bez účasti operátora. Avšak je opět třeba 

operátora pro uloţení a vyndání výrobku ze stroje. Tyto operace opět trvají kaţdá pŧl minuty. 

Poté jsou výrobky odesílány na dopravník. Stroj se bohuţel kaţdých 10 operací porouchá a je 

třeba jeho oprava. Tato trvá prŧměrně 2 minuty a děje se za účasti obsluhujícího operátora. 

Pozor, operátor je jeden společný pro oba stroje a také dopravník je vynesen jeden stejný typ 

v počtu 2 ks! Zapisujte také jednotlivé doby seřízení a poruch a zapisujte také souhrnné doby 
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poruch a seřízení. Dopravník je indexový s tvořením front, jeho indexový čas je 1 minuta a 

jeho délka a zároveň maximální kapacita je 5 ks. Na konci dopravníkŧ padají desky do vlast-

ního zásobníku a stejně tak nohy mají také vlastní zásobník. Z těchto zásobníkŧ si je bere stroj 

pro skládání stolŧ, kde za účasti operátora je za pomocí 4 nohou a 1 desky sloţen stŧl. Cyklo-

vý čas operace je 10 minut, poté je stŧl umístěn do zásobníku pro hotové stoly s kapacitou 

500 ks. Upravte vhodně grafiku zásobníkŧ pro moţnost sledovat aktuální počty ks v nich a 

také od sebe odlište barevně jednotlivé díly i hotový výrobek. 

 

 
Obrázek č. 2 Moţný layout příkladu Zdroj: WITNESS 

ZÁVĚR 

V příspěvku byly stručně představeny počítačové simulace, především byl popsán výukový 

kurz vytvořený na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně autorem tohoto článku. Byla popsána 

struktura kurzu a uvedeny některé ukázky přímo z tvorby kurzu. 
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ÚVOD DO CIM  

V současné době se do praxe prŧmyslových podnikŧ stále více zavádějí počítačové podpory 

pro rŧzně druhy činnosti technické přípravy výroby, vlastního výrobního procesu případně i v 

pomocných a obsluţných procesech. Vývoj v oblasti řízení směřuje k zavadění a integraci 

těchto podpor. To je snaha o zavadění technologie CIM (Computer Integrated Manufacturing) 

- výroba integrovaná počítačem - jedná se o technologii automatizované výroby, která vyuţí-

vá počítačové podpory ve všech procesech v celém prŧřezu výrobního systému.  

1 STRUKTURA CIM  

CIM (Computer Integrated Manufacturing, Počítačově integrovaná výroba) zahrnuje tyto po-

čítačem podporované techniky:  

 CAE (počítačem podporovaný vývoj)  

 CAD (počítačem podporovaný návrh, konstrukční příprava výroby)  

 CAPP (počítačem podporovaná technologická příprava výroby (technologické po-

stupy, NC programování, normování, projektování výroby)  

 Online řízení výroby (CNC stroje, DNC - přímé řízení pomocí počítače, automatizo-

vaný skladový, dopravní a manipulační systém)  

 CAM (počítačem řízená výroba)  

 PPC (plánování produkce a řízení)  

 CAQ (počítačem podporované zabezpečování kvality v celém prŧřezu řízení (TQM), 

tj. zavadění systému řízení kvality předvýrobních tak i ve výrobních etapách (statis-

tická přejímka, analýza poruch, zkušební plány, statistická regulace procesu, celkové 

zavádění systému jakosti)  

 ERP - Enterprise Resource Planning, je informační a řídicí systém, který integruje a 

automatizuje velké mnoţství procesŧ souvisejících s produkčními činnostmi podni-

ku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, faktura-

ci, a účetnictví.  
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 Robotizace některých pracovišť  

 Obchodní systémy integrované do společné databáze.  

 

Zařízení a vybavení potřebná k realizaci jednotlivých modulŧ CIM:  

 CNC, numericky řízené obráběcí stroje  

 DNC, přímé numericky řízené stroje  

 PLC, Programovatelné automaty  

 Roboty  

 Hardware  

 Software  

 Zařízení pro zpětnovazební informace  

 Datové základny  

 Sítě  

 Případně další  

 

Historický vývoj CIM prezentuje video, které je uvedeno například na:  

http://www.youtube.com/watch?v=PBq9jtRuB-Q  

  

Technologie CIM tvoří architekturu prostředí, které spojuje všechny předvýrobní etapy navzá-

jem s vlastní problematikou konkrétní výroby, cílem je koordinovaný tok produkce a infor-

mací od myšlenky po realizaci produktu. Moduly CAD/CAM/CAE se zabývají automatizací a 

zvyšováním potenciálu určitých specifických funkcí při vývoji nového produktu a při podpoře 

výrobního procesu. Technologie CIM je určena k integrování všech těchto "blokŧ automatiza-

ce" dohromady do hladce běţícího podniku. CIM je tedy chápán jako zastřešující technologie, 

která se zabývá problematikou sdílení informací v celém procesu produkce od návrhu aţ po 

distribuci produktŧ a z toho vycházející problematikou efektivního toku a zpracování infor-

mací v celém výrobním systému.  

Schematické znázornění CIM:  

 
Obr. 1 CIM 
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 Systémy CAE (Computer Aided Engineering) - počítačem podporované inţenýrství - 

se zabývají analýzou geometrických dat získaných v návrhu v systému CAD, umoţ-

ňující simulovat a studovat chování navrţených produktŧ, tak aby jejich vlastnosti 

byly v předpokládaných podmínkách realizace optimální.  

 CAD (Computer Aided Design) - počítačem podporovaný návrh - se označuje jako 

prostředek pro popis geometrie mechanických součástek, struktur návrhŧ architekta, 

elektronických obvodŧ, návrhu staveb, apod.  

 CAP (Computer Aided Planning) Systémy CAP zahrnují počítačovou podporu plá-

nování výrobních, technologických a dalších procesŧ.  

 On-line řízení, CNC a DNC řídící programy včetně dalších on-line programŧ pro ří-

zení skladŧ, procesŧ aj.  

 CAM (Computer Aided Manufacturing) - počítačem podporovaná výroba - označuje 

systémy pro přípravu dat a programŧ pro řízení numericky řízených strojŧ pro auto-

matickou výrobu mechanických součástí, celých sestav, elektronických obvodŧ, 

apod. - především vyuţívající geometrická a další data získaná ve fázi návrhu v sys-

tému CAD a jejich vazbu na řízení technologických a dalších procesŧ v rámci výrob-

ního systému.  

 CAQ (Computer Aided Quality). Systémy určené ke sledování, udrţování a zlepšo-

vání kvality v podniku. Nejedná se pouze o kvalitu produkce, ale celkový systém ří-

zení (TQM).  

 ERP systémy (SAP, IFS aj.) jsou vyuţívány pro celkové řízení výrobního systému. 

Obsahují rŧzné moduly pro řešení úloh v celém rozsahu řízení podniku. Pro řešení 

úloh se vychází z dat získaných na základě operačních databází jednotlivých funkč-

ních útvarŧ podniku.  

 PPS (Production planing system). Tyto systémy zahrnují řízení výrobních procesŧ ve 

firmě, jejich sledování a optimalizaci.  

 

2 CAE - POČÍTAČEM PODPOROVANÝ VÝVOJ  

CAE je počítačová analýza součástí, mechanismŧ a strojŧ. Zahrnuje simulace, ověřování a 

optimalizaci výrobkŧ a jejich výroby. Nástroje CAE jsou v dnešní době jiţ poměrně běţnou 

součástí procesu vývoje a konstrukce a stávají se dŧleţitým zdrojem informací potřebných pro 

kvalifikované rozhodování při vývoji nových výrobkŧ a při plánování jejich výroby.  

Oblasti, které pokrývají nástroje CAE, zahrnují:  

 Výpočet napětí součástí a sestav pomocí FEA (Finite Element Analysis)  

 Analýza proudění a prostupu tepla pomocí nástrojŧ CFD (Computational Fuid Dy-

namics)  

 Kinematika  

 Simulace mechaniky (MES, Mechanical Systems)  

 Modelování chování (BMX, Behavioral Modeling Extension) 

 Analytické nástroje pro simulování výrobních procesŧ jako je odlévání, tváření, liso-

vání, montáţe případně další.  

Analýza proudění na automobilu:  
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Obr. 2 Analýza proudění na automobilu 

 
Obr. 3 Analýza proudění na formuli 

3 CAD - POČÍTAČEM PODPOROVANÝ NÁVRH  

V současné době existuje řada výkonných systémŧ, které napomáhají a zjednodušují kon-

struktérovi mnoţství rutinní práce a tím rozšiřují prostor pro vlastní tvŧrčí práci. Tyto systémy 

nazýváme souhrnně zkratkou CAD. CAD systémy jsou jednou z dynamicky se rozvíjejících 

oblastí software, které společně s dalšími oblastmi počítačové grafiky jako např. počítačová 

animace, grafické simulace, virtuální realita atd.  

V procesu konstruování se plně vyuţívá CAD systémŧ, které poskytují tyto výhody:  

 snadná spolupráce mezi zainteresovanými pracovníky  

 snadná tvorba velkého počtu variant a modifikací návrhu  

 vyuţití optimalizačních metod  

 dokonalý informační systém  

 standardizace navrhovaných součástí a celkŧ  

V poslední době jsou CAD systémy tvořeny jako plně trojrozměrné systémy.  
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Pro účely standardizace konstrukčních dílŧ a zohlednění principŧ technologičností konstrukcí 

by bylo vhodné vytvářet určité standardy, které umoţní zjednodušení a zefektivnění výroby 

jednotlivých součástí a dílcŧ. Z hlediska rozvoje této činnosti bylo jednáno s konstrukčními 

katedrami naší university a firmami implementujícími tyto systémy do praxe.  

4 CAP - POČÍTAČOVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH A TCHNOLO-

GICKÝCH PROCESŦ  

CAP (Computer aided planning) Systémy CAP zahrnují počítačovou podporu:  

 plánování výrobních procesŧ 

 technologických procesŧ. 

 normování 

 projektování výroby 

 

Při plánování výroby řešíme úlohu, jak zorganizovat výrobní proces a jakým zpŧsobem zadá-

vat do výroby jednotlivé výrobní zakázky.  

Metody plánování výroby většinou vyuţívají určité modely výrobního procesu, nad kterými 

se provádí optimalizace s cílem sníţení nákladŧ při zachování co nejlepších výstupních para-

metrŧ procesu. Klasické MRP systémy například vyuţívají jednoduchý model výroby, kde 

vztah mezi vstupem do výroby a výstupem určitého výrobku je dán obvykle prŧběţným ča-

sem výroby, a pro optimalizaci pouţívají metody lineárního programování. 7  

V devadesátých letech se na trhu objevila celá řada programových nástrojŧ, které nabízejí 

řešení v této oblasti. Vţil se pro ně název systémy pro pokročilé plánování a rozvrhování 

(APS - Advanced Planning and Scheduling Systems). Jejich cílem je příprava optimalizova-

ných a realistických výrobních plánŧ s uvaţováním reálných omezení a situací, jako jsou 

pozdní dodávky surovin a komponent, poruchy zařízení, změny v poptávce a podobně.  

Při modelování výroby se čím dál více prosazují simulační modely.  

Je nutné si uvědomit, ţe kvalita řídicího procesu je dána nejen nástroji pro řízení, ale také 

především kvalitou vstupních informací. Pro plánování výrobního procesu jsou těmito vstup-

ními informacemi pracnosti jednotlivých operací, ze kterých se výrobní proces skládá. To je z 

operací technologických i netechnologických (pomocných, obsluţných aj.).  

Proto je dŧleţité pro dobrou funkci CIM věnovat pozornost systémŧm pro mechanizované a 

objektivní zpracování vstupních informací. Jedná se o rŧzné systémy normování typu SYS-

NORM, LADY, CAS aj.  

5 CAM - POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA, ON- LINE ŘÍZENÍ VÝROBY  

Výroba s podporou počítače (CAM) zahrnuje současné nasazení počítačŧ ve všech oblastech 

produkce. Produkce přitom zahrnuje vedle číslicově řízených strojŧ a robotŧ i automatické 

zakladače ve skladech tak automatické transportní systémy. Při řízení pruţných výrobních 

systémŧ má zvlášť velký význam soustava řídících počítačŧ propojených do jedné sítě.  

K nejdŧleţitějším úlohám systému CAM patří:  

 výměna dat mezi počítači pro plánování a řízení výroby a systémy pro přímé řízení 

strojŧ, robotŧ, skladových a transportních zařízení,  

 automatické získávání údajŧ o prŧběhu a stavu výroby,  

 kontrola zabezpečení výroby,  

 správa a kontrola objednávek a smluv,  

 zásahy do organizace výroby, např. při změnách termínŧ, prŧběţná optimalizace vy-

uţití kapacit a plnění termínŧ,  
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 prŧběţná dokumentace stavu nedokončené výroby, aktualizace dat pro obnovu a vy-

řazování strojŧ a nářadí.  

6 CAQ - POČÍTAČEM PODPOROVANÉ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI  

CAQ - počítačem podporované zabezpečování jakosti jak předvýrobních tak i výrobních čin-

ností by mělo zahrnovat:  

 přejímku vstupních materiálŧ  

 analýzu poruch  

 zkušební plány  

 statistickou regulaci procesu  

 zavádění systému jakosti v celém rozsahu řízení  

 atd.  

Počítačová podpora jakosti CAQ je navrţena jako integrovaný systém určený pro podporu 

managementu jakosti. Jedná se o informačně - řídicí systém, který je nutno rozdělit do jednot-

livých oblastí, programŧ a modulŧ, jeţ pokrývají celou šíři poţadavkŧ mezinárodních norem 

pro management jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001 i doplňující poţadavky managementu ja-

kosti např. v automobilovém prŧmyslu dané normou ISO/TS 16 949:2002, případně další).  

7 PPC - PLÁNOVÁNÍ PRODUKCE A ŘÍZENÍ  

Plánování produkce zejména závisí na typu výroby. V současné době jsou k dispozici dosta-

tečné softwarové nástroje, které mohou pokrýt nároky plánování všech typŧ výrob. Kaţdý 

software pro plánování produkce je typizovaný pro určitý typ výroby. Proto je zapotřebí při 

výběru software charakterizovat typ výroby, a teprve poté odpovídající metodiku plánování.  

Plánování produkce vyţaduje další subsystémy, které poskytují základní informace potřebné 

pro plánování. Takovými informacemi jsou databáze základních informací především prac-

nosti výroby jednotlivých operací a to jak pomocných tak obsluţných. Tyto informace je 

moţno získat z rŧzných subsystémŧ, které jsou uzpŧsobeny k automatizovanému zpracování 

technologických postupŧ a pracností.  

V současné době existují software pro normování (SYSNORM, LADY, NORMS aj.), pomocí 

kterých mŧţeme zpracovat pracnosti především strojních operací. Na trhu chybí software sta-

novení pracnosti vedlejších, pomocných, obsluţných a montáţních činností.  

Proto této činnosti věnujeme značnou pozornost a vyvinuli jsme a postupně zdokonalujeme a 

rozšiřujeme systém CAS (počítačová podpora standardizace), který by měl být významným 

nástrojem pro plánování a řízení.   
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ABSTRAKT 

Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme přijímat nejrŧznější rozhodnutí. Domácnost, vý-

robní podnik nebo i celé národní hospodářství je nutné řídit či usměrňovat k dosaţení vytyče-

ného cíle. Proto se na předmět rozhodování dá nahlíţet jako na manaţerský problém. Rozho-

dování manaţerŧ je však nutné opírat o moderní metody řízení. V manaţerské praxi je jedním 

z nejdŧleţitějších nástrojŧ řízení modelování a optimalizace. Cílem tohoto příspěvku je přiblí-

ţit vyuţití tabulkového procesoru pro modelování problémŧ ekonomické praxe. Formulace 

vybraných manaţerských problémŧ, stanovení účelové funkce i omezujících podmínek a hle-

dání optimálního řešení problémŧ manaţerské praxe bude provedeno pomocí matematických 

metod při vyuţití běţně dostupného tabulkového procesoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

matematické programování, modelování, optimalizace, tabulkový procesor, účelová funkce 

ABSTRACT 

If we want to achieve something we need to take different decisions. A household, a factory 

or even the whole national economy is necessary to control or regulate to achieve the stated 

goal. Therefore, the decision on the subject can be regarded as a managerial problem. 

However the decisions of managers need to rely on modern methods. The modeling and op-

timizations is one of the most important management tools in managerial practice. The aim of 

this paper is to make closer to use of a spreadsheet to model the problems of economic practi-

ce. Formulations of selected managerial problems, a determination of the objective function 

and constraints and a searching for optimal solutions to problems of managerial experience 

will be effected by means of mathematical methods by using a commercially available 

spreadsheet. 

KEY WORDS 

Mathematical Programming, Modeling, Objective Function, Optimization, Spreadsheet 

ÚVOD 

V příspěvku jsou na několika typických příkladech optimalizace a modelování problémŧ ma-

naţerské praxe ilustrovány moţnosti tabulkového procesoru Microsoft Excel. Pro tyto ukázky 

bude vyuţita nejnovější verze tohoto běţně dostupného kancelářského programu, a to Micro-

soft Excel 2010. Hledání optimálního řešení v programu Microsoft Excel 2010 bude realizo-

váno pomocí doplňku Řešitel. Uvedený doplněk je standardní součástí instalačního balíku 

kancelářského programu Microsoft Office 2010. 
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1 ŘEŠITEL JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE 

Podle originální nápovědy autora balíku kancelářských programŧ Office 2010, firmy Micro-

soft, je doplněk Řešitel součástí sady příkazŧ, která se také nazývá jako nástroje citlivostní 

analýzy
17

. 

1.1 Instalace doplňku Řešitel do programu Microsoft Excel 2010 

Doplňky nabízejí nepovinné příkazy a funkce pro aplikaci Microsoft Excel 2010. Doplněk 

Řešitel mŧţe být dostupný po ihned po standardní instalaci aplikace Microsoft Excel 2010. 

Před pouţitím v aplikaci Microsoft Excel 2010 je však nutné doplněk Řešitel aktivovat. 

Aktivace doplňku Řešitel v Microsoft Excelu 2010 probíhá následujícím zpŧsobem: 

 myší se klikne na kartu Soubor, na poloţku Moţnosti a poté na kategorii Doplňky; 

 v seznamu Spravovat se myší klikne na poloţku Doplňky aplikace Excel. Pak se 

klikne na tlačítko Přejít, čímţ se zobrazí se dialogové okno Doplňky; 

 v seznamu Doplňky k dispozici se zaškrtne políčko u doplňku, který má být aktivo-

ván (v tomto případě Řešitel), a myší se klikne na tlačítko OK. 

1.2 Formulace problému optimalizace pomocí doplňku Řešitel 

Pomocí Řešitele je moţné najít optimální (maximální nebo minimální) hodnotu pro vzorec v 

jedné buňce, která se označuje jako buňka cíle, s ohledem na omezující podmínky určené 

hodnotami jiných buněk vzorce v listu. Řešitel pracuje se skupinou buněk označovaných jako 

proměnné buňky (rozhodovací proměnné), které se podílejí na výpočtu vzorcŧ v buňce cíle, a 

buněk s omezujícími podmínkami. Řešitel upravuje hodnoty v buňkách rozhodovacích pro-

měnných tak, aby byly splněny limity buněk s omezujícími podmínkami a byl nalezen výsle-

dek poţadovaný pro cílovou buňku. Ve starších verzích Řešitele se buňka cíle označovala 

jako „cílová buňka“ a buňky s rozhodovacími proměnnými jako „měněné buňky“ nebo „mě-

nitelné buňky“. 

Matematický model v tabulkovém procesoru je sloţen ze tří částí
18

: 

 buňka cíle (target cell), která obsahuje vzorec reprezentující účelovou funkci (krité-

rium); 

 proměnné buňky (changing cells), které se podílejí na výsledné hodnotě účelové 

funkce (kritéria); 

 omezující podmínky (constraints). 

Proměnné buňky (changing cells) jsou buňky pracovního listu Excelu, které Řešitel mění za 

účelem dosaţení optimální hodnoty účelové funkce (kriteria). 

Praktické vytvoření modelu pro optimalizaci v tabulkovém procesoru je ilustrováno na Ob-

rázku 1. Jedná se o příklad lineárního optimalizačního modelu, který je vytvořen v pracovním 

listu programu Microsoft Excel 2010. V uvedeném optimalizačním příkladu jsou vyznačeny 

                                                 
17 Nápověda k aplikaci Excel 2010 - Definice a vyřešení problému pomocí Řešitele [online]. 04. 01. 2011. [cit. 06. března 2011]. Dostupné na 

WWW:http://office.microsoft.com/client/helppreview14.aspx?AssetId=HP010342416&lcid=1029&NS=EXCEL&Version=14&pid=CH010
369111&CTT=4> 
18 WINSTON, W., L.: Microsoft Excel 2010: Data Analysis and Business Modeling. Redmond: Microsoft Press, 2011. s. 720. ISBN 

0735643369. s. 241. 
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všechny části modelu, a to buňka cíle, proměnné buňky i omezující podmínky. Lineární opti-

malizační model lze popsat následujícími matematickými vztahy: 
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kde n je počet rozhodovacích proměnných; 

 m je počet omezujících podmínek (omezujících faktorŧ); 

 xj je j-tá rozhodovací podmínka; 

aij je koeficient vyjadřující vztah mezi j-tou proměnnou a i-tým omezujícím faktorem; 

 bi je i-tá hodnota vyjadřující výši daného omezujícího faktoru; 

 zj je j-tý koeficient vystupující u proměnné v účelové funkci; 

 i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n. 

 

 
Obr. 1 Lineární optimalizační model v programu Microsoft Excel 2010 

 

Z Obr. 1 je patrné, ţe buňka cíle je G10. V této buňce je vzorec, resp. funkce programu 

Microsoft Excel, která odpovídá funkci účelové dané výrazem (1). Proměnné buňky s rozho-

dovacími proměnnými x1 aţ xn jsou umístěny do buněk B3 aţ E3 (jde o symbolický počet). 

Levé strany omezujících podmínek dle vztahu (2) jsou umístěny do buněk G5 aţ G8 (opět se 

jedná o symbolický počet). Obsahem uvedených buněk jsou vzorce programu Microsoft Ex-

cel 2010, které odpovídají levým stranám rovnic omezení dle výrazu (2). Pravé strany rovnic 

omezení se nacházejí v buňkách I5 aţ I8. Potřebná relace mezi pravou a levou stranou ome-

zení se nastavuje v Řešiteli při definování modelu. Výsledkem procesu řešení matematického 

modelu jsou takové hodnoty rozhodovacích proměnných v buňkách B3 aţ E3, které jsou 

z hlediska účelové funkce v buňce G10 povaţovány za optimální. Řešitel v programu Micro-

soft Excel 2010 umoţňuje optimalizovat rozhodovací proměnné x1 aţ xn pro maximum, resp. 

minimum účelové funkce z. Navíc Řešitel v programu Microsoft Excel 2010 umoţňuje opti-

malizovat rozhodovací proměnné x1 aţ xn pro konkrétní zvolenou hodnotu účelové funkce. 

Jsou-li data pro konkrétní řešený optimalizační problém připravena v pracovním listě tabul-

kového procesoru podle zásad ilustrovaných dle Obrázku 1, je moţné přistoupit k zahájení 

procesu optimalizace. Pro aktivaci modulu Řešitel se klikne myší na kartě Data ve skupině 
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Analýza na poloţku Řešitel. Tím se otevře dialogové okno Parametry Řešitele, které je zná-

zorněno na Obrázku 2. 

 

 
Obr. 2 Otevřené dialogové okno modulu Řešitel v programu 

Microsoft Excel 2010 

 

Dialogové okno modulu Řešitel na Obrázku 2 obsahuje následující poloţky: 

 Nastavit cíl, kde se vkládá buňka s hodnotou účelové funkce (v terminologii progra-

mu Microsoft Excel 2010 se jedná o buňku cíle); 

 Na, kde se volí maximalizace, minimalizace nebo konkrétní hodnota účelové funkce; 

 Omezující podmínky, kde se pomocí tlačítek Přidat, Změnit, Odstranit nebo Vynu-

lovat vše přidávají, mění nebo odstraňují omezující podmínky. V případě Obrázku 1 

se do této části modulu Řešitele přidávají buňky G5 aţ G8 jako levé strany podmínek 

omezení a buňky I5 aţ I8 jako pravé strany omezujících podmínek. Relaci mezi nimi 

lze v modulu nastavit; 

 Nastavit proměnné bez omezujících podmínek jako nezáporné, kdy zaškrtnutím této 

moţnosti se označují rozhodovací proměnné, ţe jsou z oboru nezáporných čísel; 

 Vyberte metodu řešení – toto umoţňuje zvolit algoritmus řešení, který nejlépe vyho-

vuje charakteru řešené úlohy; 

 Moţnosti dávají další volby pro jednotlivé zvolené výpočetní algoritmy. Dialogové 

okno, které se objeví po stlačení tohoto tlačítka, je znázorněno na Obrázku 3. Tyto 

moţnosti jsou popsány dále; 

 Načíst nebo uloţit – toto umoţňuje načtení definice modelu řešení, případně jeho 

opětovné načtení. 
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Obr. 3 Dialogové okno modulu Moţnosti pro vkládání parametrŧ 

algoritmŧ výpočtu 

V dialogovém oknu Moţnosti v modulu Řešitel na záloţce Všechny metody lze volit nasta-

vení přesnosti omezujících podmínek aţ na deset desetinných míst včetně moţnosti zobrazo-

vání výsledku iterací. Podle charakteru řešeného problému lze volit řešení s celočíselnými 

omezujícími podmínkami. V rámci celočíselných problémŧ lze nastavit velikost tolerance 

volbou označenou jako Optimalita celých čísel. Pro řešení optimalizačních problémŧ lze vyu-

ţít i další omezující podmínky jako jsou maximální počet povolených iterací, resp. maximální 

čas optimalizace. Pro optimalizaci pomocí evolučních algoritmŧ lze nastavit i maximální po-

čet dílčích problémŧ a maximální počet vhodných řešení. Po překročení nastavených podmí-

nek se výpočet přeruší a jako výsledek bude prezentováno poslední nalezené řešení. U všech 

parametrŧ jsou nastaveny implicitní hodnoty, které jsou vhodné pro většinu výpočtŧ. Volby 

hodnot parametrŧ na záloţkách GRG Nonlinear a Evolutionary slouţí pro parametrizaci vý-

počtŧ nelineárních optimalizačních problémŧ a výpočtŧ pomocí evolučních algoritmŧ. 

Standardně je modul Řešitel po svém vyvolání nastaven na řešení nelineárních úloh. Pro řeše-

ní lineárních optimalizačních problémŧ je nutno změnit algoritmy výpočtu. 
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Doplněk Řešitel v tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2010 umí řešit nejen lineární opti-

malizační problémy, ale i nelineární problémy optimalizace. Proto se optimalizační problém, 

který je doplněk Řešitel schopen vyřešit, dá vyjádřit obecně ve tvaru
19
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kde n je počet rozhodovacích proměnných; 

 m je počet omezujících podmínek (omezujících faktorŧ); 

 xj je j-tá rozhodovací podmínka; 

 bi je i-tá hodnota vyjadřující výši daného omezujícího faktoru; 

 f(x) a gi(x) jsou obecné funkce n proměnných; 

 i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n. 

Při procesu optimalizace Řešitel vyuţívá několika algoritmŧ k nalezení optimálního řešení:
20

 

 lineární optimalizační problémy řeší pomocí simplexové metody jako univerzální me-

tody řešení úloh lineárního programování; 

 nelineární optimalizační problémy řeší s vyuţitím tzv. zobecněné redukované gradi-

entové metody (Generalized Reduced Gradient method), kterou řeší především hlad-

ké konvexní funkce. Další pouţívané metody pro nelineární optimalizaci jsou 

sequenční kvadratické programování a rozšířené Newtonovy metody; 

 k řešení optimalizačních funkcí, které nejsou hladké, resp. jsou nespojité, pouţívá 

evolučních (genetických) algoritmŧ. 

Evoluční algoritmy se pouţívají v případě optimalizačních problémŧ, které se vyznačují ne-

hladkými, resp. nespojitými funkcemi, a to buď v cílové buňce anebo v rovnicích omezení. 

Nehladké (nespojité) funkce v optimalizačních problémech se objevují, jestliţe se v účelové 

funkci nebo v podmínkách omezení pouţijí takové funkce Microsoft Excelu 2010 jako napří-

klad IF, SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, ABS, 

MAX nebo MIN. 

Po kompletním definování modelu v dialogovém okně Parametry Řešitele (viz Obrázek 2) a 

nastavení parametrŧ v dialogovém okně Moţnosti (viz Obrázek 3) je moţné tlačítkem Řešit 

zahájit proces řešení optimalizačního problému. 

Po provedeném vyřešení zadané úlohy se zobrazí dialogové okno Výsledky Řešitele. 

V uvedeném dialogovém oknu je zaznamenaná informace o tom, zda-li bylo nalezeno poţa-

dované řešení. Výsledné řešení je moţné uchovat (při volbě Uchovat řešení) nebo obnovit 

                                                 
19 WINSTON, W., L.: Operations Research: Applications and Algorithms. Duxbury Press, 2003. s. 1440. ISBN 0534380581. s. 619. 
20 WINSTON, W., L.: Microsoft Excel 2010: Data Analysis and Business Modeling. Redmond: Microsoft Press, 2011. s. 720. ISBN 

0735643369. s. 243. 
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pŧvodní hodnoty obsaţené v proměnných buňkách (hodnoty rozhodovacích proměnných) 

před zahájením optimalizačního procesu (volbou Obnovit původní hodnoty). V okně Výsled-

ky řešení je dále moţné také zvolit výstup podrobnějších informací v podobě tzv. sestav do 

samostatných listŧ v Microsoft Excelu 2010. Dialogové okno modulu Výsledky Řešitele je 

uvedeno na Obrázku 4 

 

 
Obr. 4 Dialogové okno Výsledky Řešitele s informacemi o vý-

sledcích optimalizace 

Výsledková sestava obsahuje popis problému optimalizace a popis výsledku řešení. V této 

sestavě je provedena rekapitulace nastavení parametrŧ z dialogového okna Parametry Řešite-

le a z dialogového okna Moţnosti Řešitele. V sestavě jsou zaznamenány pŧvodní hodnoty 

buněk pro model před zahájením optimalizačního procesu a po provedené optimalizaci. 

Citlivostní sestavy slouţí k citlivostní analýze získaného řešení. Limitní sestava je generována 

pouze při řešení neceločíselných problémŧ optimalizace a obsahuje limitní hodnoty. 

Po provedených výpočtech je získáno řešení zadaného problému a následuje post-

optimalizační analýza. Tato analýza spočívá v pochopení dalších dŧsledkŧ, které vyplývají 

z řešení optimalizačního problému. Post-optimalizační analýza však jiţ nebude předmětem 

tohoto příspěvku. 

Další informace k jednotlivým metodám a jejich vhodnému pouţití lze získat u společnosti 

Frontline Systems, Inc.
21

, která vyvinula doplněk Řešitel včetně pouţívaných algoritmŧ. Další 

informace jsou dostupné také v nápovědě k modulu Řešitel
22

. Nápověda k modulu Řešitel se 

při standardní instalaci programu Microsoft Excel 2010 instaluje všem uţivatelŧm 

k pouţívání. 

Náplní další části příspěvku budou modelové příklady a jejich řešení pomocí modulu Řešitele 

v programu Microsoft Excel 2010. 

 

                                                 
21 Excel Solver, Optimization Software, Monte Carlo Simulation - Frontline Systems [online]. 04. 01. 2011. [cit. 06. března 2011]. Dostupné 

na WWW: <http://www.solver.com/>. 
22 Solver Help [online]. 04. 01. 2011. [cit. 06. března 2011]. Dostupné na WWW: <http://www.solver.com/excel2010/solverhelp.htm>. 
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2 ŘEŠENÍ PROBLÉMŦ MANAŢERSKÉ PRAXE POMOCÍ MICROSOFT EXCEL 

Obsahem této kapitoly bude ukázka aplikace optimalizačních metod modulu Řešitele progra-

mu Microsoft Excel 2010 na vybraných problémech manaţerské praxe. 

 

Příklad 1: Problém kombinace (mixu) výrobkŧ s klesajícím ziskovým rozpětím 

Továrna vyrábí televizní přijímače, počítače a reproduktory. Při výrobě jsou pouţívány záso-

by společných součástek, například napájecích zdrojŧ, ozvučnic reproduktorŧ atd. Zásoby 

jsou omezené. Poţadovaným úkolem je určit optimální kombinaci výrobkŧ, která by přinášela 

nejvyšší zisk. Se vzrŧstajícím objemem se však zisk z jednoho výrobku bude sniţovat vzhle-

dem k rostoucím nákladŧm na distribuci. Druh a počet součástek pro jednotlivé výrobky jsou 

uvedeny v Tabulce 1. 

 

Název součástky 
Výroba (proces) 

Zásoba 
televize počítač reproduktor 

Šasi 1 1 0 450 

Obrazovka 1 0 0 250 

Ozvučnice 2 2 1 800 

Napájecí zdroj 1 1 0 450 

Elektronika 2 1 1 600 

Tab. 1 Model kombinace výrobkŧ (produktového mixu) 

 Zdroj: vlastní konstrukce. 

 

Specifikace problému: 

Model reprezentuje data pro několik výrobkŧ sloţených ze společných součástek, přičemţ 

kaţdý má odlišné ziskové rozpětí na jednotku. Počet součástek je omezený. Problémem je 

tedy určení počtu výrobkŧ, které mohou být sestaveny z dostupných zásob tak, aby bylo dosa-

ţeno maximálního zisku. 

 

Matematická formulace problému: 

      rrr
xxxz 321 355075max   (6) 

 
























6002

450

80022

250

450

321

21

321

1

21

xxx

xx

xxx

x

xx

 (7) 

 3,2,1,0  jx j , (8) 

kde x1 je počet vyrobených televizorŧ (zisk na 1 televizor je 75); 

 x2 je počet vyrobených počítačŧ (zisk na 1 počítač je 50); 

 x3 je počet vyrobených reproduktorŧ (zisk na 1 reproduktor je 35); 

 r je faktor sniţování zisku vzhledem k rostoucím nákladŧm na distribuci. 
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Vytvoření modelu produktového mixu v tabulkovém procesoru: 

 buňka cíle (target cell) je D14, která obsahuje vzorec reprezentující účelovou funkci 

(kritérium) dle výrazu (6) – maximalizace zisku; 

 proměnné buňky (changing cells) jsou D5:F5, které obsahují počet vyrobených jed-

notek kaţdého výrobku; 

 omezující podmínky (constraints) jsou umístěny do buněk: 

o C7:C11<=B7:B11: počet pouţitých součástek musí být menší nebo roven počtu 

součástek na skladu dle vztahu (7); 

o D5:F5>=0: Počet vyrobených výrobkŧ musí být větší nebo roven 0 dle vztahu 

(8). 

Vzorce pro výpočet zisku z jednoho výrobku obsaţené v buňkách D13:F13 zahrnují faktor 

^D16, (mocninný faktor, exponent). Faktor označuje, ţe zisk z jednoho výrobku klesá s ob-

jemem. Buňka D16 obsahuje hodnotu 0,9, která činí problém nelineární. Se změnou hodnoty 

buňky D16 na hodnotu 1,0 zisk z jednoho výrobku zŧstane při změně objemu konstantní. 

Tímto se také problém změní na lineární. 

Model produktového mixu, resp. kombinace výrobkŧ, který je vytvořen v tabulkovém proce-

soru, je zobrazen na Obrázku 5. Výchozí počet kaţdého výrobku je roven 100. 

 

 
Obr. 5 Model kombinace výrobkŧ v tabulkovém procesoru 

Řešení problému: 

Pro optimalizaci modelu kombinace výrobkŧ se pouţije modul Řešitel z nabídky na kartě Da-

ta ve skupině Analýza na poloţku Řešitel v programu Microsoft Excel 2010. Otevře se dialo-
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gové okno Parametry Řešitele, které je znázorněno na Obrázku 2. Podle výše uvedených zá-

sad se vyplní parametry modelu, a to: 

 buňka cíle (target cell) je D14; 

 v poloţce Na označit Max pro maximalizaci účelové funkce; 

 proměnné buňky (changing cells) jsou D5:F5; 

 omezující podmínky (constraints) C7:C11<=B7:B11; 

 zaškrtnout „nastavit proměnné bez omezujících podmínek jako nezáporné“; 

 jako metodu řešení vybrat GRG Nonlinear, protoţe se jedná o problém nelineární; 

 v dialogovém oknu Moţnosti modulu Řešitel na záloţce Všechny metody a GRG 

Nonlinear nechat přednastavené (implicitní) hodnoty (viz Obrázek 3). 

Proces optimalizace se zahájí tlačítkem Řešit (viz Obrázek 2). V pracovním sešitě 

v tabulkovém procesoru se maximalizuje hodnota účelové funkce v buňce D14 a hodnoty 

proměnných buněk D5:F5 obsahují optimální skladbu výrobkŧ. Zároveň se objeví dialogové 

okno Výsledky Řešitele s informacemi o výsledcích optimalizace (viz Obrázek 4). Výsledné 

řešení je moţné uchovat (při volbě Uchovat řešení) nebo obnovit pŧvodní hodnoty. Obrázek 

6 ilustruje výslednou optimální výrobkovou skladbu. 

 

 
Obr. 6 Optimální kombinace výrobkŧ jako výsledek procesu optimalizace 
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Příklad 2: Problém dopravní (distribuční) 

Úkolem je minimalizovat náklady na dopravu zboţí z továren do skladŧ umístěných v blíz-

kosti odběratelŧ ve městě tak, aby byla pokryta poptávka kaţdého odběratele, aniţ by došlo k 

překročení zásob dostupných v kaţdé továrně. Náklady na dopravu z továrny do skladu (v 

prŧniku) jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

Továrna 

(dodavatel) 

Sklad (odběratel) Kapacita 

(zásoba) Tábor Litoměřice Mělník Praha Liberec 

Kolín 10 8 6 5 4 310 

Břeclav 6 5 4 2 6 260 

Sušice 3 4 5 5 9 280 

Poţadavek 

odběratele 
180 80 200 160 220  

Tab. 2 Model transportního (distribučního) problému 

          Zdroj: vlastní konstrukce. 

Specifikace problému: 

Problém se týká dopravy zboţí ze tří továren do pěti oblastních skladŧ. Zboţí mŧţe být do-

praveno z libovolné továrny do kteréhokoli skladu, náklady na dodávku zboţí do vzdáleněj-

ších míst jsou však samozřejmě mnohem vyšší neţ do míst v blízkosti továrny. Podstatou 

problému je určení počtu výrobkŧ, které mají být dopraveny z jednotlivých továren do kaţdé-

ho skladu při minimálních nákladech na dopravu. Zároveň musí být pokryta poptávka v da-

ných oblastech, aniţ by došlo k překročení zásob továren. 

 

Matematický model transportního (distribučního) problému lze vyjádřit ve tvaru: 
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5,4,3,2,1,3,2,1 pro,0  jixij ,

 

(12) 

 

   

 

kde xij je objem přepravy od i-té továrny (dodavatele) do j-tého skladu (odběratele); 

 z je funkce celkových nákladŧ přepravy (účelová funkce); 
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 i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3, 4, 5. 

Rovnice (9) představuje celkové distribuční náklady přepravy zboţí (účelová funkce), které se 

mají minimalizovat. Nerovnice (10) vyjadřují omezení, ţe nelze překročit zásoby zboţí (ka-

pacitu) v kaţdé továrně (dodavateli). Nerovnice (11) vyjadřují omezení, ţe je nutné uspokojit 

poţadavky odběratelŧ (skladŧ) na mnoţství zboţí. 

 

Jelikoţ celkový součet zásob zboţí (kapacit) je vyšší neţ celkový součet poţadavkŧ odběrate-

lŧ, je transportní (distribuční) problém v nevybilancovaném stavu, tj. platí 

  

5

1

3

1
>

j ji i požadavekzásoba . (13) 

Po skončení rozvozu zboţí z továren do skladŧ nebude kapacita zboţí vyčerpána. 

Tvorba modelu dopravního (distribučního) problému v tabulkovém procesoru: 

 buňka cíle (target cell) je B17, která obsahuje vzorec reprezentující účelovou funkci 

(kritérium) dle (9) – minimalizace celkových distribučních nákladů; 

 proměnné buňky (changing cells) jsou C5:G7, které obsahují mnoţství výrobkŧ, kte-

ré mají být dopraveny z továrny do skladu; 

 omezující podmínky (constraints): 

o B5:B7<=B13:B15, tj. celkový počet dopravovaných výrobkŧ musí být menší 

nebo roven zásobě v továrně dle (10); 

o C9:G9>=C11:G11, tj. celkový počet výrobkŧ dopravených do skladŧ musí být 

větší nebo roven poptávce ve skladech dle (11); 

o C5:G7>=0, tj. počet dopravovaných výrobkŧ musí být větší nebo roven 0 dle 

(12). 

Model dopravního (distribučního) problému, který je vytvořen v tabulkovém procesoru, je 

zobrazen na Obrázku 7. Výchozí mnoţství přepravovaného výrobku je rovno 1. 

 

Obr. 7 Model dopravního (distribučního) problému v tabulkovém procesoru 
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Řešení problému: 

Pro optimalizaci modelu dopravního problému se pouţije modul Řešitel z nabídky na kartě 

Data ve skupině Analýza na poloţku Řešitel v programu Microsoft Excel 2010. Otevře se 

dialogové okno Parametry Řešitele, které je znázorněno na Obrázku 2. Podle výše uvedených 

zásad se vyplní parametry modelu, a to: 

 buňka cíle (target cell) je B17; 

 v poloţce Na označit Min pro minimalizaci celkových přepravních (distribučních) 

přepravy (účelové funkce); 

 proměnné buňky (changing cells) jsou C5:G7; 

 omezující podmínky (constraints) B5:B7<=B13:B15 a C9:G9>=C11:G11; 

 počet dopravovaných výrobkŧ musí být větší nebo roven 0, tj. C5:G7>=0; 

 jako metodu řešení vybrat Simplex LP, protoţe se jedná o problém lineární; 

 v dialogovém oknu Moţnosti modulu Řešitel na záloţce Všechny metody nechat 

přednastavené (implicitní) hodnoty (viz Obrázek 3). 

Proces optimalizace se zahájí tlačítkem Řešit (viz Obrázek 2). V pracovním sešitě 

v tabulkovém procesoru se maximalizuje hodnota účelové funkce v buňce B17 a hodnoty 

proměnných buněk C5:G7 obsahují optimální mnoţství výrobkŧ, které mají být dopraveny 

z jednotlivých továren do skladŧ za dodrţení všech podmínek podle zadání úlohy. Zároveň se 

objeví dialogové okno Výsledky Řešitele s informacemi o výsledcích optimalizace (viz Obrázek 4). 

Výsledné řešení je moţné uchovat (při volbě Uchovat řešení) nebo obnovit pŧvodní hodnoty. 

Obrázek 8 ilustruje výsledné optimální mnoţství přepravovaných výrobkŧ. 

 

 
Obr. 8 Optimální mnoţství přepravovaných výrobkŧ jako výsledek procesu optimalizace7 
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3 MICROSOFT EXCEL JAKO NÁSTROJ MANAŢERSKÉ PRAXE 

Modul Řešitel je ve své základní verzi součástí licence Microsoft Excel 2010, resp. celého 

kancelářského systému Microsoft Office. Uvedený modul Řešitel spojuje funkce optimalizač-

ních jednotek a grafického uţivatelského rozhraní. 

Optimalizace zadaného problému začíná přípravou modelu v tabulkovém procesoru, kde lze 

poţadovaný model definovat v pracovním listu s vyuţitím celé řady standardně zabudovaných 

operátorŧ a funkcí. Kritérium a podmínky modelu uţivatel mŧţe specifikovat prostřednictvím 

grafického rozhraní Řešitele v několika dialogových oknech. Po zahájení procesu optimaliza-

ce Řešitel analyzuje zadaný model a vygeneruje maticovou formu, která je výsledkem optima-

lizačního procesu. V souladu s dosaţeným řešením Řešitel aktualizuje hodnoty v modelu 

v pracovním listu tabulkového procesoru. Post-optimalizační analýzu a další dodatečné in-

formace mŧţe Řešitel vygenerovat na dodatečných listech pracovního sešitu. 

Modul Řešitel jako automatická součást Microsoft Excel 2010 nabízí všem uţivatelŧm velmi 

silný nástroj podpory manaţerského rozhodování a optimalizace podnikání. Příklady uvedené 

v tomto příspěvku jsou pouze malou ukázkou moţností modulu Řešitele programu Microsoft 

Excelu. Modulem Řešitel je moţné optimalizovat nejen problémy lineární, ale i celočíselné, 

nelineární nebo síťové (úkoly řešené na grafech). 

Nevýhodou pouţívání tabulkového procesoru pro řešení optimalizačních problémŧ je absence 

systémového přístupu při formulaci problémŧ do pracovního listu procesoru. Modelování 

problémŧ do listŧ tabulkových procesorŧ není zcela jednoduché a vede častěji k chybám neţ 

při pouţívání specializovaných optimalizačních nástrojŧ. Tabulkové procesory nenabízejí 

nástroje pro ladění, ověřování a kontrolu vytvářených modelŧ. 

Nicméně i přes výše uvedenou nevýhodu lze modul Řešitel v programu Microsoft Excel 2010 

úspěšně vyuţívat pro řešení problémŧ manaţerské praxe.  
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ABSTRAKT 

Výkonnost je moţno charakterizovat jako schopnost operátora podat určitý pracovní výkon za 

jednotku času. Tento výkon se mění jak v prŧběhu ţivota, také během pracovního týdne, ale i 

kaţdého pracovního dne. Změny ve výkonu člověka charakterizuje výkonnostní křivka pra-

covníka, která je ovlivněna mnoha faktory. Příspěvek je věnován výkonnostním křivkám, 

které analyzují schopnost pracovníka plnit své denní pracovní úkoly. Bylo zjištěno zjevné 

kolísání ve vývoji těchto křivek. Na druhou stranu je moţné vypozorovat určité zákonitosti, 

které platí pro všechny pracovníky bez výjimky. Cílem článku je popsat a analyzovat výkon-

nostní křivky, případně jejich souvislosti, které je moţné vyuţít v praxi. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výkonnostní křivka, pracovní výkon, plánování práce, produktivita pracovníka. 

ABSTRACT 

Efficiency can be characterized as an operator´s ability to carry out the definite job perform-

ance for a unit of time. This performance is being changed during an employee´s life, or dur-

ing the working week or every working day. In evaluating performance we use the employee 

efficiency curve being affected by many factors. This report is focused on the efficiency 

curves which analyze a worker ability to fulfil his daily tasks.  There was found apparent vari-

ability in the development of these curves. On the other hand there are specific regularities 

valid for all employees without exception. The article describes and analyses efficiency 

curves respectively their connections which could be used in practice. 

KEY WORDS 

Efficiency curve, job performance, job scheduling, employee productivity. 

ÚVOD 

V případě, ţe je objektem sledování výroba, případně pracoviště, tak hlavní charakteristikou, 

která má jasnou vypovídající hodnotu je výkon pracoviště za časový úsek. 

Pozorujeme-li výrobu, tak nás v prvé řadě zajímá výsledek, k němuţ směřujeme. Dalším pod-

statným faktorem, na který je potřeba se zaměřit, jsou technickoekonomická opatření, která 

tento výsledek zajišťují. Jejich hodnotu vyjadřuje produktivita práce. Je-li posuzována pra-

covní činnost člověka pod tímto úhlem, soustředíme se na produkt jeho práce a objektivní 

podmíněnost dosaţeného výsledku. Dosaţený výkon je měřítkem pracovní činnosti. Nutno 

říci, ţe výkon ve výrobě závisí velmi často na technologii a organizaci práce [4]. 

Jedinou kvantitativně přesně vyjádřitelnou informaci o výkonu podává stanovení velikosti 

pracovního výkonu za dobu práce. Prŧběţně měřitelné výsledky činnosti pozorovaného pra-

covníka vyjádříme v pracovních, resp. výkonnostních křivkách. Výkonnostní křivka názorně 

ukazuje, jak se výkonnost v prŧběhu pracovní činnosti mění [4]. 

1 METODY MĚŘENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

Měření práce mŧţeme provádět několika metodami, které jsou výborným nástrojem pro odha-

lení výrobních abnormalit. Nejčastěji se vychází z metod prŧmyslového inţenýrství. Mezi 
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nejvíce pouţívané patří časové studie práce. Tyto metody jsou prováděny přímo na pracovišti 

v reálném čase, kde je sledován prŧběh práce. Výsledkem je časový snímek pracovního dne 

jednotlivce vyjadřující záznam spotřeby pracovního času během směny formou nepřetrţitého 

pozorování. Nevýhodou v tomto případě je časová náročnost, naopak výhodou je získání de-

tailních informací o prŧběhu práce.  

Prostředkem, jak zobrazit získané informace o plnění pracovních úkolŧ operátorem, jsou vý-

konnostní křivky, souhrnné grafy zachycující procentuální vyjádření aktivit. Absolutní vý-

konnostní maximum a minimum je individuálně rozdílné, liší se na základě typu pracovníka, 

je zde však moţné vypozorovat určité zákonitosti, které platí pro všechny bez výjimky. Dále 

je moţné na výkonnostních křivkách pravidelně pozorovat fakt, ţe na fáze nejvyšší aktivity 

vţdy navazují zhruba dvouhodinová období útlumu, v nichţ si potřebuje organismus odpoči-

nout a zrelaxovat, obnovit energii. V této fázi by neměl proto být pracovník nadměrně zatěţo-

ván. Znalost těchto zákonitostí nám napomáhá zorganizovat práci [3]. 

1.1 Zákonitosti výkonnostních křivek 

 

Obr. 1: Křivka denní výkonnosti [2]. 
 

Z křivky denní výkonnosti, která je vyobrazena výše (Obr. 1), vyplývá jistá závislost na okol-

ních vlivech, které pŧsobí na následnou výkonnost. Charakteristiky jednotlivých vlivŧ je ob-

lastí dalšího zkoumání. Výkonnost v jednotlivých hodinách je popsána níţe. 

Mezi 9. a 11. hodinou dopolední nastává první výkonnostní vrchol. V této době je operátor 

nejvýkonnější, bez problémŧ zvládá kaţdou práci. Tento čas je ideální vyuţít k nejvíce zatě-

ţujícím, dŧleţitým a nejméně příjemným úkolŧm, protoţe během dne jiţ takové soustředěnos-

ti a připravenosti organizmus podruhé uţ nedosáhne. Nejlépe v této době operátor uplatní 

svou kreativitu, koncentraci a krátkodobou paměť [1]. 

Mezi 13. a 14. hodinou následuje fyziologicky podmíněný pokles. V těchto hodinách se vý-

konnost operátora sniţuje zhruba o pětinu, projevuje se únava, potřeba odpočinku a zpomalují 

se reakce [1]. 

Zhruba mezi 14. a 15. hodinou dosahuje operátor prvního výkonnostního propadu. V této 

době by se měl věnovat spíše jednoduchým rutinním činnostem, nečinit dŧleţité rozhodnutí, 

neřešit sloţité úkoly a váţné problémy. Operátor je poměrně otupělý, přestoţe je v tomto čase 

nejodolnější proti bolesti [1]. 
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Kolem 18. hodiny nastává druhý výkonnostní vrchol, který ovšem uţ nedosahuje tak vysoké 

úrovně jako ten dopolední. Operátorova aktivita stoupá, nastává vzestup pozornosti výkon-

nosti a zlepšuje se dlouhodobá paměť. Tato doba je vhodná pro řešení záleţitostí souvisejících 

s koordinací a manuální zručností. Po této fázi se výkonnost opět začíná sniţovat, psychická 

stabilita je téměř nulová, stoupá krevní tlak a celkově klesá aktivita většiny funkcí [1]. 

Mezi 3. a 4. hodinou v noci přichází nejniţší výkonnost celého dne a největší útlum. Noční 

práce je proto větším zatíţením pro organizmus [2]. 

Tyto všeobecné zákonitosti výkonnostních křivek a jednotlivé výkonnostní vrcholy se mohou 

u jednotlivých operátorŧ odlišovat. Existují dva typy lidí. Ranní typy, tzv.“skřivani“ a oproti 

tomu večerní typy, tzv.“sovy“. Skřivani jsou aktivnější ráno, kdy se jejich křivka posouvá o 1 

aţ 2 hodiny dříve, ale kolem 21. hod. se dostavuje únava a ospalost. Sovy jsou schopny podá-

vat nejlepší pracovní výkon večer, výkonnost jim vydrţí i přes pŧlnoc, ale ráno jsou aktivní 

mnohem později. U ţádného z operátorŧ nejsme schopni určit, kterým typem přesně je. Ne-

dokáţeme říct, který pracuje lépe a který hŧře, rozdíl v pracovní morálce je v tom, ţe maxima 

a minima výkonnosti dosahují v jinou dobu [1]. 

1.2 Výsledky provedené studie 

Studie byla prováděna u několika pracovníkŧ, jejichţ činnost a výkonnost byly dlouhodobě 

pozorovány během plnění pracovní činnosti. Hlubší pozorování probíhalo u jednoho pracov-

níka (Obr. 2 a Obr. 3 ). Obr. 4 zachycuje výkonnost na totoţném pracovišti, ale činnost je 

konána odlišným pracovníkem. Ve všech dalších grafech jsou pak zaznamenány výkony jed-

notlivě v odlišných firmách a s odlišnou produkcí. V následujících grafech jsou znázorněny 

rozdíly ve výkonnosti v podobě počtu odvedených výrobkŧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. popisuje situaci, kdy výroba probíhala na ranní směně. Výkonnost byla přímo ovliv-

něna výkonností stroje, kdy procesní čas byl přesně daný. Ovlivnění výkonnosti pracovníka je 

však také závislé na jeho osobní zainteresovanosti a chuti do práce. Zřejmý pokles pracovního 

výkonu na počátku směny, který je moţné pochopit z dŧvodu přípravy na pracovní proces. 

Další pokles je zřejmý v době obědové pauzy (30min) a krátce po jejím skončení, ale v době 

krátkých přestávek, které trvaly 10 min, se pokles neprojevil, je zde moţná tedy spekulace, ţe 

pracovník je schopen přizpŧsobit svŧj výkon pro splnění poţadovaných norem.  Další pokles 

následuje v závěru pracovní doby. Tento pokles je pak připisován ukončení procesu a úklidu 

pracoviště. 

Obr. 2: Počet vyrobených výrobkŧ v jednotlivých hodinách (6:00 - 14:00). 
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Hodinový výkon(27.3.2008, 6:00-18:00)
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Obr. 5: Hodinový výkon (6:00 - 18:00) 

Obr. 3: Počet vyrobených výrobkŧ v jednotlivých hodinách   

(14:00 - 22:00). 

Obr. 4: Počet vyrobených výrobkŧ v jednotlivých hodinách (22:00 - 6:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle výkyvŧ ovlivněných přestávkami, které jsou okomentovány výše, se na nočních směnách 

více vyskytuje kolísání výkonu. Jelikoţ je noční směna pro organizmus náročnější, tak výky-

vy je moţně připisovat tomuto vlivu.  
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Hodinový výkon na Obr. 5 je jistým synonymem pro počet odvedených výrobkŧ a hodnot. Je 

jasně viditelné kolísání výkonnosti pracovníka. Stejně jako u předchozích grafŧ se jednalo o 

manuální činnost, kterou operátor vykonával. V prvních hodinách pozorování je výkon po-

měrně stabilní. V prŧběhu 11 hodiny se výkon sniţuje vlivem zastavení stroje z dŧvodu pau-

zy. Po pauze se výkon vrátil do pŧvodních hodnot, ale následoval velký pokles. Vliv na tuto 

situaci mělo poměrně vysoké tempo pracovníka v prvních hodinách. Jelikoţ plnění denních 

norem je na pracovišti známo, tak pracovník svŧj výkon přizpŧsobil dané normě, výkon tedy 

sníţil. Vyvstává zde otázka, zda na pracovištích nezavádět elektronické sledování výkonnosti 

pro znalost výkonných moţností svých pracovníkŧ. 

 

 

Na Obr. 6 je zachycen pŧlhodinový výkon, který byl poţadavkem firmy. Také menší časovou 

jednotku leze brát jako směrodatnou a případně i přesnější. Tento výkon je v kolísání menší, 

jelikoţ výkon pracovníka závisí na výkonu automatických strojŧ. Pouze 16 hodina je výrazně 

niţší, kdy docházelo k přestavení strojního zařízení a tím pádem k poklesu výkonnosti praco-

viště. Zde je také příklad, jakým zpŧsobem lze ovlivňovat výkonnost pracovníka přímým vli-

vem strojního zařízení.  

Na základě analýz pracovních křivek lze odvodit, ţe na počátku pracovního výkonu dochází 

zpravidla k jeho zvýšení, po delším přerušení činnosti naopak ke sníţení. Zotavení (i krátko-

dobé) přináší obnovu pracovní energie a opětné zvýšení výkonu, který je však pozvolný.  

U středně těţké tělesné práce lze pozorovat, jak křivka pomalu dospívá k plnému výkonu, 

z toho dŧvodu, ţe se organismus zahřívá a dostává do tempa, po určité době se výkonnost 

plynule sniţuje [4].   

Naopak u lehké práce bychom zjistili, ţe počáteční fáze je pouze naznačena a další prŧběh je 

nerovnoměrný. Kolísáni výkonu a jeho pokles je určen psychickými faktory. Mezi tyto fakto-

ry například patří pracovní motivace, stav pozornosti, emociální stálost. U psychické práce se 

s vrcholem v křivce nesetkáme [4]. 

Kritériem výkonnosti je mnoţství práce vynaloţené v určitém časovém úseku, respektive po-

čet chyb za určitý čas. Výzkumem bylo zjištěno, ţe prŧběh pracovní křivky je podmíněn ty-

pem osobnosti.  

 

 

Obr.6: Pŧlhodinový výkon 
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ZÁVĚR 

Termín výkonnost je pouţíván pro komplexní soubor vlastností a předpokladŧ, které vyţadují 

splnění pracovního úkolu. Jednotliví operátoři dosahují v pracovní činnosti nestejných vý-

sledkŧ, podávají rozdílné výkony a i u jednotlivce se výkon často rŧzným zpŧsobem mění. 

Z toho usuzujeme, ţe výkonnost není veličina stálá a je ovlivňována mnoha faktory.  

Uvedená studie znázorňuje, moţnost vyuţití denní aktivity operátora k naplánování činností 

tak, aby se během dne střídaly intervaly zátěţe (plnění pracovních úkolŧ) s časem odpočinku 

(oběd, pauza). Není vhodné provádět práci déle, neţ je „rozumné časové období“. Toto obdo-

bí nelze striktně určit, protoţe u kaţdého operátora je jiné. Rozmezí, kdy je operátor schopen 

se plně soustředit na práci, je asi 1,5 – 2 hodiny. Po uplynutí této doby je vhodné změnit čin-

nost (kontrola na jiném pracovišti, úklid kolem stroje a jiné). Je vhodné střídat fyzickou a 

mentální činnost. 

Pokud dojde k ignorování výkonnostní křivky operátora, mŧţe dojít k neţádoucím reakcím 

jeho těla. Mezi tyto reakce patří například únava, bolesti hlavy, zhoršená schopnost koncent-

race, bolesti hlavy, poruchy spánku, podráţděnost, nedostatečná kreativita. 

Z hlediska organizace práce by bylo nejvýhodnější, kdyby všichni operátoři zapojení do sys-

tému dodrţovali pravidelné pracovní tempo, které by odpovídalo normovaným časŧm. Tímto 

zpŧsobem by ale vzniklo vrozené pracovní tempo, které je neţádoucí. Nepřípustné je 

z hlediska, jak ochrany zdraví člověka, tak i spolehlivosti a bezchybnosti jeho výkonu. 
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ABSTRAKT  

Příspěvek se zabývá optimalizací výrobních procesŧ třískového obrábění s aplikací nových 

řezných materiálŧ, pouţití nanokompozitních povlakŧ a aditivovaných procesních kapalin. 

Jako kritéria vlastní optimalizace jsou zvoleny výrobní náklady, výrobní časy a řezivost ná-

strojŧ. 
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ABSTRACT 

The paper deals with an optimization of production processes with new cutting materials, na-

no-composite coatings and enriched process cooling use. Production costs, production times 

and cutting performance are the criteria of optimization regarded. 
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Optimization, cutting, tools, costs, production time. 

 
Obr. 1 Přehled optimalizačních metod pouţívaných v technologii 

obrábění (podle [1]). 

ÚVOD 

V dnešním konkurenčním výrobním prostředí se vytváří trvalý tlak nejen na rychlost adaptace 

strojírenské výroby, dodávání nových a kvalitních výrobkŧ, ale zejména na finanční a časo-

vou náročnost takovéto produkce, včetně zatíţení energetických zdrojŧ země a ţivotního pro-

středí. Do jisté míry se vytváří nové, doposud neznámé podmínky a technologie, které se však 

musí spolehlivě vyuţívat, přičemţ prakticky neexistují zkušenosti a data, potřebná k jejich 

modelování a optimalizaci. Na druhé straně existuje celá řada matematických postupŧ a algo-
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ritmŧ, která dokáţí takovouto výrobu optimalizovat – obr. 1. „Optimalizace“ je termín 

v ţivotní praxi často pouţívaný, ale v řadě případŧ její realizace spočívá spíše ve verbálním, 

empirickém posouzení a navrţení určité změny technologie a exaktní vyčíslení dosaţených 

přínosŧ schází. V technologiích obrábění se doposud s výhodou vyuţívá například lineárního 

programování z několika dŧvodŧ: 

 je to metoda iterační, tzn. umoţňuje chod výroby a snadné posouzení dílčí změny 

(např. řezných podmínek), 

 řezné podmínky jsou snadno a přesně definovatelné (např. řezná rychlost, posuv, šíř-

ka (hloubka řezu), 

 grafická řešení jsou názorná, snadno pochopitelná, 

 technologické procesy lze obvykle definovat s dostatečnou přesností pomocí lineari-

zovatelných funkcí. 

Lineární programování [1-4] se tedy zabývá řešením problémŧ, ve kterých máme určit ex-

trém (resp. absolutní extrém - tj. absolutní minimum nebo absolutní maximum), funkce f 

proměnných veličin x1, x2, …, xn , kterou nazýváme účelovou, kriteriální nebo ziskovou ve 

tvaru 

  z = f(X) = f(x1, x2 …, xn)         (1) 

přičemţ uvedené proměnné xn (v = 1, 2,….., n) splňují tzv. vlastní omezující podmínky  

2(x1, x2, …, xn)  ≤  b1,         

2(x1, x2, …, xn)  ≤  b2,           (2) 

                …………………..…… 

                          m(x1, x2, …, xn)  ≤  bm   

a zároveň platí tzv. podmínky nezápornosti 

x1 ≥ 0, ..., xn ≥ 0            (3) 

 
Obr. 2 Grafické řešení úlohy lineárního programování (maximalizační úloha). 

 

Jestliţe všechny uvedené funkce f, 1, 2, …, n jsou lineární vzhledem k proměnným 

x1, x2, …, xn, pak příslušné matematické programování se nazývá lineární. U dvourozměr-

ných úloh se jedná graficky o popis soustavy polorovin – obr. 2. Právě tato disciplína má 

v technických a ekonomických vědách má velmi široké uplatnění neboť soustavu pŧvodních 

nelineárních rovnic a nerovnic lze převést na lineární tvar logaritmováním a dalšími úprava-

mi. Počet proměnných musí být obecně vyšší, neţ je počet omezujících podmínek.  

Jsou-li však funkce f a funkce 1 (i = 1, 2, … n), popř. aspoň jedna z těchto funkcí nelineár-

ní,jedná se o nelineárním programování. 

Jestliţe parametry vyskytující se ve funkcích f a i jsou náhodnými veličinami, mluvíme o 

stochastickém programování. Jsou-li však tyto parametry proměnnými veličinami (na určitém 

intervalu, popř. na určitých intervalech), jde o parametrické programování. 
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Simplexová metoda je iterační metoda řešení úloh lineárního programování, která umoţňuje 

po konečně mnoha eliminačních krocích dosáhnout optimálního řešení. Je to iterační metoda 

s konečným počtem iterací, zaloţená na Gaussově-Jordanově eliminaci, pomocí které se v 

jednotlivých krocích vypočte vţdy nové základní řešení s lepší nebo alespoň stejnou (v přípa-

dě maximalizace vyšší) hodnotou účelové funkce. Za svŧj název vděčí tato metoda pojmu 

simplexu, který se týká vztahŧ (v omezujících podmínkách) tvaru 







1

1

1
k

i

it   ti ≥ 0      (4) 

 

Obecně, jsou-li  

e1 = 1, 0, ….., 0
T
  , ….. ek+1 = 0, ….. 0, 1

T
     (5) 

                             -----------------------------                           -------------------------   

                                                          k+1                                          k+1 

 

jednotlivé vektory v prostoru Vk+1, které mají týţ počátek, pak k-simplexem (podrobněji 

k-rozměrným simplexem) s  k+1 vrcholy nazýváme mnoţinou S všech bodŧ X, které jsou de-

finovány jako lineární kombinace vektorŧ ei, tj. 
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Přitom čísla ti představují souřadnice bodu X simplexu v prostoru Ek+1. 

Tzv. nula-rozměrným simplexem je bod (tj. jediný vrchol), kdeţto jednorozměrným sim-

plexem je úsečka se dvěma vrcholy. Přitom platí t1 + t2 = 1,  t1 ≥ 0,  t2 ≥ 0. Hodnoty t1, t2, kte-

ré vyhovují předchozím vztahŧm, určují všechny body příslušné úsečky. Dvojrozměrný sim-

plex představuje všechny body trojúhelníku ABC s vrcholy A = 1,0,0, B = 0,1,0, 

C =0, 0, 1. Obecně k-rozměrný simplex je k-rozměrný polyedr s  k + 1 vrcholy A1, …, 

Ak+1.   

Simplexová metoda vychází z daného přípustného bázového řešení a v kaţdém kroku (itera-

ci) určuje nové bázové přípustné řešení, kterému odpovídá výhodnější (tj. větší, popř. menší) 

hodnota účelové funkce neţ v předchozích krocích. Tyto iterace se opakují tak dlouho, dokud 

se nenajde optimální řešení.   

Příklad: V jakém mnoţství nejvýhodněji mŧţeme vyrábět dva druhy výrobkŧ A, B, jsou-li dány 

náklady na zhotovení výrobku A, B; zisk na výrobku A a B, maximální a minimální přípustné 

mnoţství vypočtených kusŧ.Kritériem optimálnosti jsou:    

a)  maximální zisk, 

b)  minimální výrobní náklady. 

Výrobek 
Náklady 

[Kč/ks] 

Max. kapacita 

[ks] 

Min. kapacita 

[ks] 

Max. součtová 

kapacita [ks] 

Zisk 

[Kč/ks] 

A 1200 6000 1000 
8000 

1500 

B 2400 4000 1000 1800 

 

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Sestavení omezujících podmínek: 

x1  +  x2  ≤  8000 ... 1. omezující podmínka 

           x1  ≤  6000 ... 2. omezující podmínka 

           x1  ≥  1000   ... 3. omezující podmínka 

                   x2       ≤  4000 ... 4. omezující podmínka 
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                   x2      ≥  1000  ... 5. omezující podmínka 

           Účelová funkce pro kritérium maximálního zisku: 

z1  = 1500 x1 + 1800 x2    →  max. 

 

Účelová funkce pro kritérium minimálních výrobních nákladŧ 

z2  = 1200 x1 + 2100 x2    →  min. 

 
Obr. 3 Grafické řešení úlohy (maximalizace, minimalizace) 

 

Při grafickém znázornění směrnice účelové funkce vyuţíváme s výhodou řešení úsekŧ na 

osách. Pro zvolenou hodnotu například z1 = 1800 a dílčí veličiny 

x1 = 0 => x2 = 10 

x2 = 0 => x1 = 12, 

 

čímţ je graficky určen sklon této kriteriální funkce. Vedeme-li rovnoběţku k této pomocné 

přímce směrem k okrajovému bodu mnoţiny přípustných řešení, pak nalezneme a odečteme 

optimální hodnoty pro maximální zisk – obr. 3: 

x1
0
 = [4000, 4000]. 

Obdobně nalezneme směrnici druhé kriteriální (minimalizační) funkce pro výrobní náklady  

z2 – volíme například 2400 a podobně i hodnoty, odpovídající protilehlému bodu: 

x1 = 0 => x2 = 1 

x2 = 0 => x1 = 2 

Z grafického řešení vyplývá: 

x2
0
 = [1000, 1000]      

Maximálního zisku bude dosaţeno, bude-li vyráběno 4000 kusŧ výrobku A a 4000 kusŧ vý-

robku B. Minimálních nákladŧ bude dosaţeno, bude-li vyráběno 1000 kusŧ výrobku A a 1000 

kusŧ výrobku B. 

 

ŘEŠENÍ METODOU SIMPLEX 

Systém nerovnic doplníme přídavnými a přídatnými proměnnými na systém rovnic 

s diagonální jednotkovou submaticí. Řešení bude dvoufázové.  

 x1  +  x2  +  n1        =  8000  

 x1    +  n2       =  6000 

            x1        – n3          +  n6      =  1000 

                   x2                          +  n4           =  4000 

                   x2                          – n5            +  n7   =  1000 
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Účelová funkce a řešení pro kritérium maximální zisku 

z1   = 1500 x1 + 1800 x2    →  max    

tzn.   – 1500 x1 – 1800 x2 + z1 = 0 

z1´  = n6 + n7    →  min 

 

Je nutno si uvědomit, přídatné proměnné na rozdíl od přídavných proměnných nemají přímou 

ekonomickou nebo technologickou interpretaci, ale slouţí nám k nalezení základního přípust-

ného řešení, pokud vŧbec existuje. Přídavné proměnné nám vyjadřují mnoţství nespotřebova-

ných surovin, nevyčerpanou kapacitu výrobního zařízení, atd. 

Dosazením 

z1´  = n6 + n7 = 1000 + n3 – x1 + 1000 + n5 – x2 =  

       =  2000 – x1 – x2 + n3 +n5 = z1´ 

  →       x1 + x2 – n3  – n5 + z1´ = 2000 

 

dostáváme novou soustavu rovnic: 

x1         +       x2  +  n1        =  8000  

x1              +  n2       =  6000 

 x1              – n3                             +  n6     =  1000 

                      x2                      +  n4       =  4000 

                      x2                          – n5   +  n7    =  1000 

– 1500 x1 – 1800 x2                                                                                               + z1   =  0 

x1         +        x2             – n3                    – n5                       + z1´     =  2000 

 

Tímto byla získána matice A (m, n) = A (7,10), kterou přepíšeme do výchozí simplexové ta-

bulky: 

 x1 x2 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 bi 

n1 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 8000 

n2 1 0 0 +1 0 0 0 0 0 6000 

n6 1 0 0 0 –1 0 0 +1 0 1000 

n4 0 1 0 0 0 +1 0 0 0 4000 

n7 0 1 0 0 0 0 – 1 0 +1 1000 

z1 –1500 –1800 0 0 0 0 0 0 0 0 

z1´ 1 1 0 0 –1 0 – 1 0 0 2000 

 

Prvním krokem řešení je minimalizace pomocné účelové funkce (na nulovou hodnotu). Při 

minimalizačních úlohách vybíráme ty koeficienty účelové funkce, které jsou kladné s největší 

hodnotou (při maximalizačních úlohách je tomu naopak, hledáme záporné koeficienty účelové 

funkce s co největší absolutní hodnotou), kterému říkáme klíčový sloupec (v naší tabulce se 

tedy jedná o první nebo druhý sloupec - u obou je hodnota kladná rovná jedné). Dále prove-

deme podíly koeficientŧ pravé strany matice s koeficienty v tomto klíčovém sloupci a hledá-

me jejich nejmenší hodnotu. Tím nalezneme tzv. klíčový řádek a tzv. klíčový prvek, který leţí 

v jejich prŧsečíku – tzv. pivot. Základní proměnná, která se nalézá v klíčovém řádku, se stává 

v novém řešení nezákladní. Hledáme záporné koeficienty, vybíráme klíčový sloupec podle 

jeho maximální absolutní hodnoty a tyto kroky dále opakujme, dokud nebudou všechny koe-

ficienty účelové funkce kladné. 

 

Tímto dostáváme optimální řešení ve tvaru vektoru: 

x1
0
 =[4000, 4000, 0, 2000, 3000, 0, 3000, 1,32.10

7
],  
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který potvrzuje numericky grafické řešení. Na tomto grafickém řešení lze nyní vidět i dílčí 

kroky výpočtŧ simplexové metody – viz obr. 4.  

 

Je zřejmé, ţe simplexová metoda je snad-

no algoritmovatelná, a proto ji obsahuje 

řada počítačových programŧ (Statgra-

phics, Wolfram MathWorld, Microsoft 

Excel). Minimalizace pomocné účelové 

funkce je řešena implicitně a další dílčí 

výpočtové kroky se nezobrazují. Nicmé-

ně, finální tabulka řešení potvrzuje před-

chozí postup výpočtu (řešení pomocí pro-

fesionálního statistického programu Stat-

graphics v. 5): 

 

 

 

Full-Screen Simplex Procedure. 
MAX: 

s.t. 

1500 X1+180

0 

X2+0.0 X3+0.0 X4+0.0 X5+0.0 X6+0.0 X7   

1     1.0 1.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0  < 8000 

2  1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  < 6000 

3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 1000 

4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  < 4000 

5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 1000 

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  > 0.0 

 

Final solution reached after 4 pivots. 

Maximum value of objektive finction = 1.32E7 

variable  value 

X 1     4000 . 00000 

X 2     4000 . 00000 

slack  value 

S 1              . 00000 

S 2     2000 . 00000 

S 4    . 00000 

surplus  value 

S 3     3000 . 00000 

S 5     3000 . 00000 

constraint  shadow price 

C 1      1500 . 00000 

C 2               . 00000 

C 3               . 00000 

 
Obr. 4 Dílčí výpočtové kroky simplexové metody 

znázorněné graficky (maximalizace). 
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C 4     3000 . 00000 

C 5            . 00000 

 

Začátek řešení pro kritérium minimálních výrobních nákladŧ je analogický: 

 x1  +  x2  +  n1        ≤  8000  

 x1    +  n2      ≤  6000   

           x1        – n3          +  n6     ≥  1000 

                    x2                          +  n4           ≤  4000 

                    x2                          – n5            +  n7   ≥  1000 

 

Minimalizujeme účelovou funkci: 

z2   = 1200 x1 + 2400 x2    →  min    

tzn.   – 1200 x1 – 2400 x2 + z2 = 0 

Řešením získáváme tabulku ve tvaru: 

n3 0 0 1 0 1 0 1 6000 

n2 0 0 0 1 1 0 0 5000 

x1 1 0 0 0 –1 0 0 1000 

n4 0 0 0 0 0 1 1 3000 

x2 0 1 0 0 0 0 –1 1000 

z 0 0 0 0 –1200 0 –2400 3.6.10
6 

První přípustné řešení ve třetí iteraci x
3
 =[1000, 1000, 6000, 5000, 0, 3000, 0, 3,6.10

6
]  je sou-

časně řešením minima kriteriální funkce x2
0
 = [1000, 1000, 6000, 5000, 0, 3000, 0, 3,6.10

6
]. 

Rozbor výsledku pro toto kritérium: 

x1 = 1000  bude nutno vyrábět 1000 ks výrobku A 

x2 = 1000  bude nutno vyrábět 1000 ks výrobku B 

n1 = 6000 rezerva v součtové kapacitě A + B 6000 ks 

n2 = 5000 rezerva ve výrobní kapacitě výrobku A 

n3 = 0  min. výroba výrobku A není překročena  

n4 = 3000 rezerva ve výrobě výrobku B o počtu 3000 ks 

    n5 = 0 min. výroba výrobku B není překročena 

 

Dosaţená minimální hodnota účelové funkce pro kritérium výrobních nákladŧ činí 3,6.10
6
 

Kč. Dosaţený zisk při této kombinaci výrobkŧ a při vypočtených výrobních nákladech činí 

3,3.10
6
 Kč, coţ znamená rozdíl asi 10 miliónŧ Kč. Obecně nelze vţdy dosáhnout všech ex-

trémŧ účelových funkcí současně pro určitou kombinaci proměnných veličin, podle aktuál-

ních potřeb výroby je nutno zvolit kompromisní řešení, které je blízké optimálnímu podle 

určitého záměru. 
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OPTIMALIZACE ŘEZNÉ 

RYCHLOSTI PRO RŦZNÁ 

KRITERIA 

 

     Řezná rychlost vc je hlavní řez-

nou podmínkou, ovlivňující mj. de-

formační podmínky úběru třísky, 

energetickou spotřebu obrábění, in-

tenzitu opotřebení nástrojŧ a kvalitu 

opracované plochy. Výrobní náklady 

i časy na 1 kus zahrnují její vliv 

např. ve tvaru:  
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kde zahrnují jak vliv na spotřebu času obráběcího stroje i vliv na spotřebu nástrojŧ (význam 

konstant a dalších technologických parametrŧ je uveden např. v [5]). Obvykle nelze splnit 

všechny poţadavky současně – viz obr. 5, a proto se hledá kompromisní řešení, závislé na 

reálných výrobních podmínkách. 

 

OPTIMALIZACE MODERNÍCH PVD POVLAKŦ 

 

Trend vývoje tvrdých, otěruvzdorných 

povlakŧ, resp. tribologických povlakŧ v 

poslední dekádě let výrazně předstihl 

vývoj substrátŧ. Odstranění nejslabších 

strukturních fází (obvykle pojiva – ko-

baltu, niklu), tvorba nanostrukturních 

fází tvrdosti blízkých diamantu, sofisti-

kovaný design (stechiometrie, tloušťka 

vrstev, kombinace fází, atd.) pomocí 

fyzikálních metod povlakování vytvořila 

podmínky vzniku materiálŧ, které se 

nedají metalurgickými postupy nebo 

tepelným zpracováním vŧbec vytvořit. 

Optimalizace povlakovacích reţimŧ 

není jednoduchá (bývá víceparametická 

– obr. 6) neboť tvrdost těchto nanokompozitních povlakŧ mŧţe být funkcí např. periodicity 

dílčích tlouštěk povlakŧ (obvykle několika nanometrŧ) a jejich chemického sloţení. 

 

 

 

 

Obr. 5 Příklad optimalizace operace vrtání. 

 
Obr. 6 Určování lokálních extrémŧ funkce dvou  

          proměnných technologických veličin. 
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OPTIMALIZACE APLIKACÍ ADITIVOVANÝCH PROCESNÍCH KAPALIN 

 

Vývoj a aplikace procesních kapalin proděla 

v posledních letech velmi dramatický vývoj – od 

obrábění za sucha (bez procesních kapalin) aţ po 

tzv. záplavové chlazení, se zásobníky řezných 

kapalin o objemu 15-30 m
3
, včetně instalace 

chladicích zařízení. Dílčí náklady na procesní 

kapaliny mohou představovat 3-20% 

z celkových výrobních nákladŧ na kus, nicméně 

jejich rentabilita závisí na jejich vlivu na řezivost 

– obr. 7 - a dalších procesních charakteristikách 

(výnosu, ztráty vypařováním, atd.). Nicméně 

všechny výše uvedené technologie chlazení se 

v praxi pouţívají – kaţdá nachází určitá uplatně-

ní v určitých aplikacích a při synergii jejich účinkŧ. Syntetická kapalina s aditivy  (obr. 7) 

vynikala mj. výbornou smáčivostí povrchu a dobrou mazací schopností těchto aditiv, čímţ se 

dosahovalo zaručeného chlazení i ve zhoršených podmínkách odvodu třísky. To mělo mj. za 

následek pokles relativního podílu nákladŧ na kus pod 3% na kus. 

ZÁVĚR 

 

Základní podmínkou optimalizace technologických procesŧ je jejich rozbor a převedení do 

matematického modelu. Po vyčíslení relativního podílu jednotlivých činitelŧ na výrobní ná-

klady a časy je doporučována optimalizace té technologické veličiny, která tvoří nejvýznam-

nější vliv na výši nákladŧ, resp. časŧ. Jestliţe je podíl hlavních časŧ a nákladŧ nízký, je nutno 

soustředit pozornost na vedlejší práce, manipulaci a logistiku, měřicí operace, atd.  
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ABSTRAKT 

V súčasnej dobre sa podniky usilujú o optimalizáciu riadiacich procesov a vyuţívajú rôzne 

dostupné moţnosti, ako sa udrţať na trhu, prípadne zlepšiť upevniť a rozšíriť svoje postave-

nia. Jednou z dostupných moţností je optimalizácia riadenia nákladov, ktorú moţno aplikovať 

podľa filozofie manaţérskeho účtovníctva. Príspevok poukazuje na moţnosti zlepšenia rade-

nia nákladov podľa princípov a návodov, ktoré ponúka teória manaţérskeho účtovníctva. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

riadenie nákladov, controlling, metóda ABC 

ABSTRACT 

Existing businesses seek to ptimize processes of management. They try to use the various 

available possibilities to  remain on the market, or improve market to consolidate and expand 

its position. One of the available options is to optimize costs management ,that may apply 

under the philosophy of management accounting. The contribution shows the possibility of 

shifting the cost of improving the principles and guidelines offered by the theory of manage-

ment accounting 

KEY WORDS 

cost management, controlling, ABC method 

Controlling predstavuje jeden z nástrojov, ktoré sa uplatňujú pri definovaní funkčných cha-

rakteristík podniku. Nestojí v podniku izolovane, kooperuje s podnikovými nástrojmi, vyuţí-

va ich informačné výstupy a spracováva ich do znalostí, potrebných pre manaţment.  

Funkčné charakteristiky podniku predstavujú súhrn konkrétnych aktivít, ktoré spolupôsobe-

ním vytvárajú výstup transformačného podnikového procesu. Formálne charakteristiky vytvá-

rajú organizačné členenie, ktoré podnik inštitucionalizuje a vyjasňuje horizontálne 

a vertikálne väzby.  

Jednoznačne definovať, ktoré z nástrojov riadenia podniku sú pre existenciu controllingu po-

trebné, nie je moţné. Determinantom je konkrétna podniková oblasť, v ktorej controlling pô-

sobí a informácie, ktoré vyţaduje. Najintenzívnejšie a najčastejšie však controlling spolupra-

cuje s takými nástrojmi riadenia, ako sú nákladový a kalkulačný systém podniku. Tento úz-

ky vzťah plynie z potreby informácií, ktoré controlling ďalej spracováva a ktoré nezíska zo 

ţiadnych iných zdrojov. Úroveň spolupráce samozrejme nezostáva len v rovine informačných 

zdrojov a pôsobenie controllingu má spätnú väzbu. Aktivity, ktoré vyvíja totiţ menia podobu 

informačného portfólia oboch systémov a tým zabezpečujú väčší prínos pre podporu riadenia 

v porovnaní s riadením bez controllingu. Podstata spolupráce controllingu s nákladovým 

a kalkulačným systémom a oblasti, v ktorých controlling oba systémy ovplyvňuje, je defino-

vaná rozsahom, ktorý poskytujú oba pri  riadení s funkčným controllingom. V takom prípade 

je moţné riadiť náklady členené nielen na  

 náklady podľa druhu 

 náklady podľa účelu 

 náklady vo vzťahu k podnikovým činnostem 
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 náklady vo vzťahu k objemu produkcie 

 náklady identifikovateľné/neidentifikovateľné s príslušným výkonom 

ale aj na:  

 náklady podľa miesta vzniku 

 náklady podľa zodpovednosti 

 náklady z hľadiska rozhodovania 

Rovnako je obohatený aj kalkulačný systém v prípade, ak je v podniku funkčný controlling, 

a to nielen o: 

 kalkulovanie s neúplnými nákladmi 

ale aj o:  

 metódu štandardných nákladov 

 kalkuláciu ABC. 

Nadstavba členenia nákladov 

Okrem klasifikácie nákladov, ktorú sa často označuje ako tradičná, vyuţíva controlling pre 

efektívnejšiu podporu riadenia nákladov aj iné zdroje ekonomického informačného systému, 

ktoré tradičný prístup k členeniu nákladov obohacujú o nové poznatky vzhľadom na odlišné 

kritériá členenia. Takým je aj prístup manaţérskeho účtovníctva, ktorý pouţíva nasledujúce 

kategórie nákladov (tabuľka č. 1). 

 

 

 Zdroj: autor 

Náklady podľa miesta vzniku 
Členenie nákladov v tejto kategórii je priamo závislé od toho, ako sa člení podľa charakteru 

jednotlivých činností samotný podnik. Obyčajne ide minimálne o štruktúrovanie nákladov do 

jednotlivých útvarov či oddelení: 

 podľa druhu podnikových aktivít priamo spojených s realizáciou výkonov, 

 podľa druhu aktivít zabezpečujúcich podmienky pre realizáciu výkonov, 

 podľa aktivít orientovaných na manaţovanie. 

Jednotlivé vnútropodnikové útvary sú navzájom prepojené pomocou vnútropodnikových vý-

konov, ktoré vznikajú tzv. odovzdávajúcemu útvaru. Tzv. odoberajúcemu útvaru logicky 

vznikajú vnútropodnikové náklady. 

Náklady podľa zodpovednosti 

Diferencovanie podnikových činností je vhodné zohľadniť nielen pre potreby klasifikácie 

nákladov podľa miesta vzniku, ale rovnako pouţiteľné je aj pre kategóriu nákladov podľa 

zodpovednosti. Ide o zodpovednosť za jednotlivé aktivity či uţ technologické, obsluţné 

Tabuľka č. 1: 
Kritériá katego-

rizácie nákla-

dovKritérium 

Nákladový druh 

miesto vzniku náklady na hlavnú, vedľajšiu, pomocnú a správnu činnosť 

zodpovednosť podobné kategórie ako náklady podľa miesta vzniku 

rozhodovanie relevantné, irelevantné, umŕtvené, hraničné, rozdielové, alternatívne, 

Tab. 1Kritériá kategorizácie nákladov 
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či riadiace. Rozdiel je v tom, ţe za spomínané aktivity môţe byť zodpovedná jedna alebo viac 

osôb.  

Náklady z hľadiska rozhodovania 
Za účelom charakteristiky nákladov z hľadiska rozhodovania je potrebné vrátiť sa 

k samotnému pojmu manaţérske účtovníctvo, ba dokonca k pojmu riadenie ako také. Hľadať 

paralelu medzi účtovníctvom finančným a manaţérskym prostredníctvom nákladov moţno 

len pri niektorých nákladových poloţkách. Všeobecne vtedy, ak majú náklady slúţiť len pre 

potreby získavania informácií o dejoch a aktivitách minulých. Manaţovanie podnikov 

v súčasnosti je však predovšetkým o predikcii vývoja, na čo sú nevyhnutné náleţité informač-

né zdroje kvantitatívneho charakteru. Ich dostupnosť následne umoţňuje prijímanie náleţi-

tých rozhodnutí. Rozhodovanie vyţaduje informácie aj o nákladoch a výnosoch, ktoré: 

 dostatočne odráţajú rozsah riešeného problému, 

 dostatočne presne odráţajú budúce podmienky jednotlivých moţností – alternatív 

riešenia problému, 

 zabezpečujú porovnateľnosť nákladov v jednotlivých alternatívach tak, aby bolo 

moţné vybrať optimálnu. 

Náročnosť rozhodovacieho procesu a portfólio potrebných informácií, ktoré vyţaduje, sa 

v poţadovanej miere eliminuje vyuţívaním toho, čo ponúka manaţérske účtovníctvo. Infor-

mácie spracované manaţérskym účtovníctvom následne vyuţíva controlling. Disponuje totiţ 

špecifickými kategóriami nákladov, ako sú:  

 relevantné/irelevantné, 

 utopené 

 hraničné, 

 rozdielové, 

 alternatívne. 

Relevantné/irelevantné náklady 
Tieto náklady majú určitú relevanciu k alternatíve, ktorá sa má pri danom rozhodovacom pro-

bléme vybrať. Sú teda platné pre zamýšľanú alternatívu, k ostatným majú irelevantný vzťah. 

Tieto náklady predstavujú očakávané peňaţné toky, plynúce z realizácie určitého rozhodnutia, 

sú odrazom podmienok realizácie rozhodnutia a líšia sa podľa potenciálnych alternatív. 

Utopené náklady 

Vynakladajú sa pred začatím podnikateľského procesu, kedy sa obstarávajú budovy, strojové 

zariadenia, informačné systémy, alebo sa realizujú rôzne investičné rozhodnutia. Utopené 

(tieţ stratené alebo umŕtvené) náklady sa svojim charakterom podobajú fixným. Ich celkovú 

výšku nemoţno ovplyvniť v priebehu podnikateľského procesu ani zásadným obmedzením 

jeho intenzity. Nie sú relevantné pre ţiadne rozhodnutie. 

Hraničné náklady 
Táto skupina nákladov vzniká pri dodatočnej zmene objemu výkonov, ktorou bola vyvolaná. 

Hraničné náklady vyjadrujú priebeh nákladov v určitom rozmedzí rozsahu výkonov 

a umoţňujú optimalizovať rozsah výkonov. Informujú o: 

 optimálnom rozsahu produkcie, ktorý vzniká v prípade, ak sa hraničné náklady rov-

najú hraničnej cene, čo nastáva, keď sa dosahuje maximálny zisk a hraničný zisk je 

nulový, 

 rozsahu produkcie, keď sú priemerné náklady jednotky produkcie minimálne, čo na-

stáva v bode, v ktorom sa priemerné náklady rovnajú hraničným nákladom. 

Rozdielové náklady  
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Pri definovaní podstaty tejto kategórie nákladov pôjde o rozdiel medzi nákladmi po usku-

točnení určitej zmeny a nákladmi pred zmenou. Rovnako sú nositeľom informácie o účelnosti 

realizovanej zmeny a meradlom vývoja od určitého stavu. V kontexte s kategóriou rozdielo-

vých nákladov hovoríme o efektívnosti a hospodárnosti v dvoch prípadoch: 

 k vyššej efektívnosti produkčného procesu dochádza, ak sú celkové rozdielové výno-

sy väčšie ako celkové rozdielové náklady; 

 k vyššej hospodárnosti produkčného procesu dochádza, ak celkové priemerné rozdie-

lové náklady sú niţšie ako doterajšie priemerné náklady. 

Alternatívne náklady 
Reálne podnikateľské prostredie je veľmi nestálym poľom pôsobnosti, na ktorom obstáť zna-

mená stretávať sa kaţdodenne s mnoţstvom obmedzení, brániacim naplno sa realizovať. Ta-

kéto konštatovanie moţno pouţiť na vysvetlenie významnosti alternatívnych nákladov. Exis-

tuje veľmi úzky vzťah týchto nákladov k jednému z obmedzení, ktoré boli spomínané. Ide 

o ekonomické zdroje, ktorých nedostatok môţe pri rozhodovacích úlohách zohrávať dôleţitú 

úlohu v zmysle obetovania tých alternatív, ktoré sa pre nedostatok ekonomických zdrojov 

realizovať nemôţu. Alternatívne náklady potom predstavujú tú alternatívnu hodnotu, ktorá 

bola obetovaná v prospech realizovanej, t. j. vyjadrujú ušlý efekt z príleţitosti, ktorá nemohla 

byť realizovaná pre vyuţitie obmedzených zdrojov. Výška alternatívnych nákladov nevyja-

druje reálnu spotrebu ekonomických zdrojov, ale ocenenie dopadov prijatia určitej alternatívy. 

Alternatívne náklady prinášajú informácie: 

 porovnaním efektov uvaţovaných alternatív s konkurenčnými alternatívami, ktorým 

boli odčerpané obmedzené ekonomické zdroje, 

 zoradením alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy podľa ich efektívnosti 

s konkurenčnou alternatívou. 

Pri kategórii alternatívnych nákladov treba ďalej rozlišovať náklady: 

 explicitné, majúce povahu výdajov na trhoch zdrojov – mzdy, materiál atď. 

 implicitné, majúce povahu strát z voľby alternatívy podniku, vznikajúcich pouţíva-

ním zdrojov, ktoré patria podniku, alebo tieto zdroje poskytuje vlastník podniku – 

vlastná budova, kapitál, čas vlastníka... 

Poţiadavky na členenia nákladov z hľadiska controllingového veľmi úzko súvisí aj so zave-

dením kategórie nákladov podľa miesta vzniku. Je to kategória, ktorá poukazuje na výšku 

nákladovosti, napr. vo výrobných halách, dielňach alebo prevádzkach. Ku charakteristike tejto 

skupiny nákladov moţno uviesť: 

 ak náklady vstupujú do príslušného útvaru, nesmú byť skreslené nehospodárnosťou, 

ktorá má pôvod v inom útvare. Zamedziť moţno takémuto neţiaducemu stavu oce-

nením vopred stanovenými pevnými cenami – vnútropodnikovými – na vstupe, 

 ak sa prejaví nehospodárnosť, spôsobená iným útvarom, treba ju preniesť do útvaru 

zodpovednému za jej vznik, naopak, na vrub daného strediska  

 ak sa dodatočne zúčtujú náklady vznikajúce na polotovaroch, ktoré preberajú ďalšie 

útvary, dochádza k prevodom nákladov medzi útvarmi podľa zodpovednosti. 

Tvorba nákladového systému 

Controlling vo všeobecnosti predstavuje nástroj na podporu riadenia podniku, zaloţený na 

porovnávaní plánovaných hodnôt so skutočnými, následnej analýze zistených skutočností, 

pozitívnych či negatívnych. V rámci vnútropodnikového controllingu sa uplatňuje tento prin-

cíp rovnako, len uhol pohľadu je podstatne uţší. Ide o podporu riadenia zisku ako odvodenej 

veličiny. Tento fakt je vyţaduje pripomenúť nevyhnutnosť vytvorenia vzájomných väzieb 

medzi jednotlivými podnikovými podsystémami, ktoré sa na tvorbe zisku spolupodieľajú.  
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Zdroj: autor 

Obr. 1 Informačné prepojenie podnikových podsystémov 

Ide o nevyhnutnosť zabezpečiť prepojenie, porovnávanie a analyzovanie všetkých hlavných 

a vedľajších vnútropodnikových procesov, v rámci ktorých dochádza ku vzniku rôznych úz-

kych miest, ktorých počet a rozsah sa aplikovaním controllingu minimalizuje s cieľom podpo-

rovať tvorbu a udrţovanie zisku. Controllingová filozofia sa tým môţe naplno uplatniť, lebo 

dochádza ku kontinuálnemu procesu, orientovanému na ekonomické ovplyvňovanie podniku 

prostredníctvom nadobudnutých ekonomických informácií, čím sa vytvára predpoklad pre 

permanentnú podporu riadenia podniku spomínanou analýzou odchýlok a identifikáciou prí-

čin ich vzniku. Je to pomerne vysoká ambícia, ktorej naplnenie vyţaduje splnenie určitých 

podmienok.  

Ako zobrazuje obrázok č. 1, podmienka funkčnosti je definovaná vytvorením určitej základ-

ne, tvorenej nákladovým a kalkulačným podsystémom, nadväzujúcej na uţ existujúci podsys-

tém finančného účtovníctva. K funkčnosti základe prispieva aj operatívna evidencia. Nevy-

hnutnosť splnenia tejto podmienky je daná skutočnosťou, ţe existujúci okruh finančného 

účtovníctva postačuje v plnej miere len pri riadení smerov k externému okoliu. Poskytuje totiţ 

informácie ohraničené účtovnou legislatívou, preto je určené najmä pre externých uţívateľov.  

Nadstavba v podobe nákladového a kalkulačného podsystému vytvára spolu s finančným 

podsystémom dvojokruhový systém účtovníctva, ktorého rozsah je pre kvalitnejšie riadenie 

obsaţnejší. Nákladový a kalkulačný podsystém vo vzájomnom spolupôsobení dokáţu nachá-

dzať aj odpovede na nasledovné otázky:  

Aké náklady vznikajú? Kde náklady vznikajú? Prečo náklady vznikajú? Pri odpovediach pri-

tom vyuţívajú klasifikáciu nákladov, informácie o nákladových strediskách a definovanie 

nositeľov nákladov spolu s adekvátnou metódou kalkulovania. Oba podsystémy poskytujú 

veľmi podrobný obraz o objektívnom registrovaní jednotlivých nákladových druhov, predo-

všetkým nepriamych, ktoré kategorizujú  podľa charakteru, miesta vzniku a príčin vzniku). 

Pri priraďovaní nákladov ich jednotlivým nositeľom sa musíme pristaviť, pretoţe v tejto 

súvislosti treba pamätať: 

 na ich charakter, to znamená, či ide o priraďovanie priamych či nepriamych nákla-

dov,  

 na tzv. princíp kauzality – teda zásadu príčinného priraďovania takým nositeľom, 

ktoré náklady priamo vyvolali. 

Finančné  

účtovníctvo 

Klasifikácia  

nákladov 

Nákladový a 

kalkulačný 

systém 

Operatívna 

evidencia 

Finančné orgány, 

akcionári, bankové  

inštitúcie 
Manaţment 
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Priame náklady sa priraďujú priamo na jednotku výkonu, nepriame náklady prostredníc-

tvom špeciálnych metód priraďovania.  

Tvorba nákladového a kalkulačného systému a výstupy z nich majú niekoľko spoločných čŕt.  

Predovšetkým ide o zabezpečenie transparentnosti toku podnikových nákladov a výnosov. 

Umoţňuje ju pretransformovanie nákladov z celopodnikovej úrovne na jednotlivé vnútroor-

ganizačné jednotky, ktoré sú tvorené: 

 hospodárskymi strediskami, 

 nákladovými strediskami, 

 nákladovými miestami. 

Obraz o nákladoch transformáciou dostáva podstatne širšie dimenzie, pretoţe zodpovedá na 

otázky o: 

 druhu nákladov (aké náklady vznikli), 

 mieste vzniku nákladov (kde náklady vznikli), 

 účele jednotlivých druhov (na čo boli vynaloţené náklady kto vynaloţené náklady 

uhrádza. ) 

Odpoveď na tieto otázky poskytuje nákladový a kalkulačný podsystém. 

Náklady moţno zo všeobecného hľadiska charakterizovať ako vynaloţenie podnikových 

ekonomických zdrojov, ako je materiál, suroviny, mzdy a podobne. Tieto sú potrebné na rea-

lizáciu podnikovej činnosti a v budúcnosti prinesú ekonomický efekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Charakteristika nákladov 

Výnosy moţno charakterizovať ako realizované výkony v podobe výrobkov alebo sluţieb, 

ktoré sú ocenené zloţkami vynaloţeného majetku v podobe výrobných nákladov, alebo podo-

be predajných cien, zahrňujúcich aj očakávaný efekt – zisk. 
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Zdroj: autor 

Obr. 3 Stupňovitá tvorba nákladového a kalkulačného systému 

Pre úplnosť je vhodné priblíţiť postup, aký sa pri ich tvorbe uplatňuje. Tvorený je pre 

sprehľadnenie niekoľkými fázami, ktoré na seba logicky nadväzujú. 

Vyuţitie klasifikačných nákladových kritérií v nákladovom systéme 

Controllingové členenie nákladov musí zodpovedať určitým kritériám. Tu vzniká problém 

účtov nákladových druhov, ktoré musia byť definované v účtovej osnove na základe nasle-

dujúcich predpokladov (tabuľka č. 2): 

Tab. 2 Kritériá členenia nákladov 

Charakter spo-

treby 

 

Aké náklady 

vznikli? 

Podľa prvotnej spotreby sa náklady členia v súvislosti so spotrebou 

relevantných druhov výrobných činiteľov za činnosť podniku ako cel-

ku a evidované sú vo finančnom účtovníctva vo výkaze ziskov a strát. 

Ide o náklady vstupujúce do podniku z externého prostredia 

a odpovedajú na otázku  

DRUHOVÉ ČLENENIE 

ČLENENIE NA NÁKLADY PRIAME A NEPRIAME 

Vzťah k zmenám 

objemu výkonov 

Nákladový druh podľa zmien objemu výkonov by mal byť tvorený 

zmiešanými nákladmi, z ktorý časť reaguje na zmenu výkonov a časť 

nie. Nepriame náklady sa na variabilnú a fixnú časť musia rozčleňo-

vať ale problematicky – pomocou logicko – vecnej analýzy. 

Vzťah 

k nositeľovi ná-

kladov 

 

Aké náklady, kde 

Nadefinované nákladové druhy sú určené tak, ţe ich moţno priradiť 

buď  

priamo ku konkrétnemu výkonu, prostredníctvom vopred stanovených 

noriem a predpisov ale aj bez nich (napr. odpisy, ktoré sa nenormujú , 

ale vznikajú v súvise s realizovaním konkrétneho výkonu), 

nákladové strediská 

analýza činnosti 

nákladové druhy 

príspevok na úhra-

du 

vzťaţné veličiny 

systém zúčtovania 

nositelia nákladov 

kalkulácie 

Plánovanie 

 Skutočnosť 

 Vyhodnotenie 

Analýza 

 Koncepcia 

 Implementácia 
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a za akým účelom 

vnikli? 

nepriamo, cez nákladové strediská, kde vystupujú ako interné vnútro-

podnikové výkony a aţ potom sa rozpočítavajú na výrobky, ako ex-

terné výkony. Vznikajú pri obsluhe a udrţiavaní a tieţ pravidelne sa 

opakujúce (poistné, nájomné...). Prvotnou príčinou ich vzniku je in-

terný výkon – reţijná činnosť. 

Vzťah k zmenám 

objemu výkonov 

 

 

Nákladový druh podľa zmien objemu výkonov by mal byť tvorený 

zmiešanými nákladmi, z ktorý časť reaguje na zmenu výkonov a časť 

nie. Nepriame náklady sa na variabilnú a fixnú časť musia rozčleňo-

vať ale problematicky – pomocou logicko – vecnej analýzy. 

ČLENENIE NA NÁKLADY FIXNÉ A VARIABILNÉ 

Vzťah 

k rozhodovaniu o: 

– výške nákladov, 

– výške výnosov, 

– výške zisku, 

– zmene objemu  

  sortimentu. 

– rôznych vecných 

 oblastiach činnosti 

 podniku 

nástrojom podpory rozhodovania je metóda bodu zvratu 

 

 

 

 

 

 

nástrojom podpory rozhodovania je hodnotenie alternatív a voľba op-

timálnej pre daný stav aj pre budúcnosť 

Zdroj: autor 

Podrobnejšia charakteristika jednotlivých nákladových druhov podľa kategórií členenia, ako 

ich vyuţíva controlling, bola uvedená v predchádzajúcej časti. Tabuľka č. 2 poukazuje na ich 

exaktnejšie pouţitie v závislosti od určitých predpokladov (definovaných v prvom stĺpci ta-

buľky).  

Vo vzťahu k nákladovým druhom, ktoré sú odvodené v závislosti od aktuálnej rozhodovacej 

situácie ďalej controlling vyuţíva členenie nákladov na:  

Relevantné náklady vţdy: súvisia s príslušným rozhodnutím, 

 predstavujú budúce peňaţné výdaje alebo príjmy, 

 sú odlišné pre jednotlivé alternatívy. 

Pri stanovovaní relevantných nákladov je východiskom výška skutočných nákladov, ktoré sú 

evidované vo finančnom účtovníctve. Tie sa ďalej spracovávajú a triedia vo vzťahu k ich 

moţnosti ovplyvniť alebo neovplyvniť rozhodnutie prostredníctvom nástrojov manaţérskeho 

účtovníctva. Opäť treba pripomenúť, ţe aj táto akcia prevzatia skutočných nákladov 

z finančného účtovníctva manaţérskym je podmienená prepojenosťou ekonomických infor-

mačných systémov.  

Irelevantné náklady vţdy: 

 zostávajú pri kaţdom rozhodovacom procese nezmenené, 

 majú pri kaţdej alternatíve rovnakú úroveň, 

 ţiadne ďalšie rozhodnutie ich nemôţe zmeniť. 

Znamená to, ţe ak bude mať podnik stanovenú normu spotreby materiálu, potrebného na vý-

robu určitého výrobku, ţiadna zmenená akceptovateľná alternatíva, prijatá na základe rozho-

dovacieho procesu (napríklad zmena objemu produkcie) túto danú spotrebu neovplyvní. 

Treba mať na pamäti ešte jednu skutočnosť. Do kategórie irelevantných nákladov sa zaraďujú 

aj také, ktoré vznikli v minulosti a treba ich teda v nasledovných obdobiach preberať 

v nezmenenej (v minulosti určenej) výške. Príkladom môţu byť fixné náklady, vznikajúce pri 
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odpisovaní v minulosti nadobudnutého dlhodobého majetku, či platenie úrokov z minulosti 

podpísaného investičného úveru. 

Pretransformovanie nákladov z celopodnikovej úrovne na jednotlivé vnútroorganizačné jed-

notky, ktoré sú tvorené hospodárskymi strediskami, nákladovými strediskami a nákladovými 

miestami, vytvárajú konkrétnu podobu tzv. ekonomickej štruktúry podniku. Jej význam spo-

číva v tom, ţe umoţňujú odpovedať na otázky o miestach vzniku nákladov a zodpovednosti 

za ne.  

Nákladové strediská  

 vznikajú na základe deľby práce, ktorej celkový objem sa rozdelí medzi jednotlivé 

útvary a pracovníkov, 

 na úrovni nákladových stredísk sa úlohy stanovujú dvoma spôsobmi: 

o prostredníctvom externých výkonov, ktoré stanovujú vo forme konkrétnych úlohy 

odborné útvary, ako napr. útvar technickej prípravy výroby, útvary zaoberajúce sa 

tvorbou noriem, útvary projekcie a pod.; externé výkony vymedzujú, čo sa má vy-

robiť a ako, výšku priamych nákladov a pod. 

o prostredníctvom existencie stredísk, ktorých tvorba si vyţaduje určitú výšku ne-

priamych nákladov (príslušné poloţky zásobovacej, odbytovej, výrobnej či správ-

nej réţie). 

Nákladové miesta  

 plnia rovnakú funkciu, ale sú vytvárané predovšetkým v malých podnikoch, v kto-

rých pracovníci rovnako vykonávajú konkrétnu činnosť, nie sú však organizovaní do 

formálnych útvarov, ale do nákladových miest, 

 realizácia konkrétnych činností, tak ako sú rozdelené medzi jednotlivých pracovní-

kov (či uţ útvarov alebo miest) vyţaduje určité ekonomické zdroje (materiál, stroje, 

zariadenia...), ktoré sa týmto pracovníkom prideľujú, 

 na úrovni nákladových miest sa úlohy stanovujú v naturálnych – peňaţných jednot-

kách, ako aj v časovom vyjadrení (napr. termín začatia činnosti, doba realizácie, po-

čet vyrobených kusov). Peňaţné vyjadrenie sa určuje prostredníctvom nákladov, spo-

trebovaných na vynaloţené zdroje, pri konkrétnej činnosti. 

Treba pripomenúť, ţe controlling usiluje o odhaľovanie odchýlok od ţiaduceho stavu. Ţiadu-

ci stav vyjadrujú rozpočty, ktoré sú istou formou vyjadrenia úloh jednotlivým strediskám. 

Porovnávajú sa s realitou – teda skutočne vynaloţenými nákladmi, výšku ktorých vyjadruje 

manaţérske účtovníctvo. Porovnaním sa odchýlka odhalí a ďalej hodnotí. Proces hodnotenia 

závisí od výšky odchýlky, ktorá môţe byť: 

 menšia, ako je naplánovaná, 

 väčšia, ako je naplánovaná. 

V prvom prípade netreba hneď podľahnúť pozitívnemu hodnoteniu, pretoţe ak je rozpočet 

stanovený dokonale, určuje ţiaduci stav reţijných nákladov a je odrazom plánovaných výno-

sov podniku. Tie sú v konečnom dôsledku nákladmi ocenené výkony. Pod výkonmi strediska 

si zas moţno predstaviť aktivity, ktoré umoţňujú realizáciu podnikového výkonu, určeného 

na externú realizáciu (predaj mimo podnik).  
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Zdroj: Eschenbach, R. a kol.: Controlling. Praha, ASPI Publishing, 2004 

Obr. 4 Princíp evidencie výstupov v podnikových strediskách 

Z týchto skutočností plynie, ţe objem skutočne realizovaných strediskových výkonov a tých 

plánovaných závisí nielen od veľkosti jeho kapacity, ale aj od objemu externých výkonov. Za 

strediskové výkony zodpovedajú pracovníci príslušných stredísk, ktorí zároveň zodpovedajú 

aj za efektívne vyuţívanie podnikových zdrojov (materiál, stroje, energie...). Hodnotenie vý-

stupov stredísk a zodpovednosť za ne sa teda uskutočňuje pomocou dôslednej evidencie 

a včasnej analýzy odhalených odchýlok (obr. č. 4). 

Pre spresnenie treba dodať, ţe spotrebnou odchýlkou môţe byť napr. spotreba pohonných 

hmôt a 1 km či spotreba materiálu na 1 hodinu práce a podobne (tabuľka 3).  

 

Tab. 3 Zodpovednosť za vznik odchýlok 

Zdroj: autor 

 zodpovednosť 

spotrebná odchýlka pracovníci strediska, v ktorom odchýlka vznikla 

cenová odchýlka pracovník zabezpečujúci podnikové vstupy 

kapacitná odchýlka pracovník zabezpečí dostatočné kapacity 

skutočný objem výkonov 

 

skutočné náklady výkonu 

skutočný objem vý-

konov 

 

plánované náklady 

výkonu 

plánovaný objem 

výkonov 

 

plánované náklady 

výkonu 

 

účtovníctvo prepočítaný rozpočet – 

plán 
rozpočet – plán 

zmena vnútropodniko-

vej ceny 
Zmena v objeme výko-

nov 

PRÍČINY ODCHÝ-

LOK 

zmena ceny vstupov  

 

cenová odchýlka 

zmena vo vyuţití kapacity 

strediska  

kapacitná odchýlka 

zmena spotreby EZ 

 

spotrebná odchýl-

ka 
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Cenová odchýlka vzniká preto, ţe pri zmene kalkulačných sadzieb dochádza k zmene varia-

bilných nákladov. Pokiaľ ide o zodpovednosť, je rôzna podľa druhu odchýlok  

Kapacitná odchýlka vzniká so zmenou vyuţitia kapacity strediska. S ňou sú spojené najmä 

fixné náklady. Pri niţšom skutočnom objeme výkonov v porovnaní s plánovaným nedochádza 

k úspore nákladov, ale k nevyuţitiu fixných nákladov, čo má vplyv na výsledok hospodárenia 

podniku. Tento fakt vyvoláva potrebu veľmi dôsledne stanovovať: 

 kapacity strediska – výkon strediska, 

 kalkulačnú sadzbu. 

Kalkulačná sadzba 

Vypočíta sa ju jednoduchým delením nákladov strediska objemom výkonov. O reálnej výške 

nákladov poskytuje informáciu manaţérskeho účtovníctvo, ak existuje a tieţ účelne funguje 

transformácia nákladov z úrovne podniku na príslušné stredisko. Pri transformácii nákladov 

sa musí: 

 sledovať príčina vzniku nákladov, 

 stanoviť vzťahová veličina. 

Na podnikových výkonoch sa strediská podieľajú realizáciou rôznych reţijných činností – 

obsluha, oprava výrobného zariadenia. Vzťahová veličina musí byť jednotka výkonu stredis-

ka, ktorá je jasne identifikovateľná a merateľná. V tabuľke č. 4 sú zobrazené základné druhy 

vzťahových veličín.  

Tab. 4 Druhy vzťahových veličín 

Druh vzťahovej veliči-
ny 

Charakteristika 

Základná (množstevná) – definuje základnú aktivitu strediska, 
– prostredníctvom nej sa stanovuje kapacita strediska, 
– má byť merateľná a vyjadrená v naturálnych jednot-

kách, 
– používaná najmä vo výrobných strediskách hlavnej 

výroby, ale aj v obslužných, pomocných či odbyto-
vých. 

Individuálna  – stanovuje sa pre jednotlivé položky režijných nákla-
dov – napr. určujú ako rozpočítať na strediská ná-
klady na nakupovanú energiu, úroky, nájomné..., 

– sú to naturálne, priamo merateľné veličiny (napr. 
ochranné pomôcky podľa počtu pracovníkov)Kde prí-
činný vzťah medzi nákladmi a činnosťami neexistuje, 
používajú sa nepriame hodnotové veličiny, napr. pri-
amy materiál, priame mzdy. 

Zdroj: autor 

Analytický prístup k riadeniu zisku svedčí o nevyhnutnosti riadenia nákladov, ktoré majú pre 

podnik veľký význam, pretoţe zvyšovanie zisku priamo súvisí s ich zniţovaním. Zvýšenie 

efektu z controllingu – podpora manaţmentu – podporuje aj úzka spolupráca s kalkulačným 

systémom, čo pre úplnosť treba v závere pripomenúť.  
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ABSTRAKT  

Parametry přesnosti rozměrŧ obrobených ploch se identifikují ve vztahu k příslušným rozmě-

rovým systémŧm. Rozliší se pak rozměrový systém konstrukční, technologický a kontrolní. 

V předloţeném příspěvku je provedena analýza souvislostí parametrŧ přesnosti rozměrŧ iden-

tifikovaných v uvedených systémech. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Přesnost obrobené plochy, parametry přesnosti, rozměrový systém. 

ABSTRACT 

The precision parameters of a machined surface are identified with regard to appropriate di-

mensional systems. Then the structural, technological and checking system are differentiated. 

In the following contribution there is a relationship analysis of the precision parameters of 

dimensions identified in presented systems.  

KEY WORDS 

The precision of a machined surface, the precision parameters, dimensional system. 

ÚVOD 

Poţadovaná přesnost rozměrŧ obrobené plochy je specifikovaná v konstrukční dokumentaci a 

realizovaná přesnost musí splňovat podmínku: 

                   J
RR

R
u        (1) 

uR – úchylka rozměru 

R   - rozměr 

RJ  - jmenovitá hodnota rozměru 

Parametry rozměrové přesnosti obrobených ploch jsou identifikovány v konstrukčním, tech-

nologickém a případně v kontrolním rozměrovém systému. 

Konstrukční rozměrový systém je aplikován při konstrukci obrobku, vychází prioritně 

z funkčních poţadavkŧ na danou plochu a je vztaţen ke konstrukčním základnám. 

Technologický rozměrový systém je uplatněn pro řešení pouţité technologie, vychází 

z technologických moţností daného procesu obrábění a je vztaţen k technologickým základ-

nám. 

Kontrolní rozměrový systém je aplikován z hlediska kontrolního procesu dané obrobené plo-

chy a je vztaţen ke kontrolním základnám. 

Obecně uvedené systémy nejsou identické a také příslušné parametry nejsou identické a 

v reálné praxi je třeba provádět určité transformace.  

Parametry obrobené plochy – prŧměry, délky, osové vzdálenosti - jsou v jednotlivých rozmě-

rových systémech obecně označené ve tvaru: 
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AH

ADJA 

  

AJ  - jmenovitá hodnota parametru A 

AH  - horní úchylka parametru A 

AD  - dolní úchylka parametru A 

Poznámky: 

1. Na jedné součásti se mohou vyskytovat parametry vztaţené k několika systémŧm. Takové  

parametry se označí A, B, C, … 

2. Při konkrétním řešení se rozliší parametry nezávislé a závislé.  

Nezávislé parametry v daném rozměrovém systému funkčně nezávisí na hodnotách ostatních 

parametrŧ (např. prŧměr čepu a korespondujícího náboje) a označí se symboly  A1, A2 … Ai 

… An.  

Závislé parametry v daném rozměrovém systému závisí na hodnotách nezávislých parametrŧ 

(např. vŧle mezi čepem a korespondujícím nábojem) a označí se symbolem Z. 

 

1 OBECNÉ ZÁVISLOSTI 

Závislý parametr Z rozměrového systému je vyjádřen obecnou funkcí 

 ni AAAAfZ ......, 21        (2) 

Jmenovitá hodnota závislého parametru Zj se určí na základě modifikovaného vztahu (2) ve 

tvaru 

  nJiJJiJ AAAAfZ ......, 2
      (3)

 

Na základě poměrně jednoduché matematické úvahy a za určitých zjednodušujících předpo-

kladŧ lze přírŧstek závislého parametru vyjádřit jako totální diferenciál funkce (2): 






























i

i

Ji

J dA
A

Z
ZZdZ .

      (4)
 

Z    - hodnota závislého parametru 

ZJ    - jmenovitá hodnota závislého parametru Z  

JiA

Z















 
- parciální derivace funkce (2) podle proměnné Ai ve jmenovité hodnotě 

Tolerance závislého parametru TZ se vyjádří z podmínky nejnepříznivější kombinaci toleran-

cí nezávislých parametrŧ TAi ve tvaru: 

  

 

 



 

361 

 

 






























i

i

Ji

TA
A

Z
TZ .

                 (5) 
 

Ai – tolerance nezávislého parametru Ai 

Horní úchylka závislého parametru HZ je limitována horními úchylkami těch nezávislých 

parametrŧ, k nimţ přísluší kladná parciální derivace a dolními úchylkami nezávislých para-

metrŧ, k nimţ přísluší záporná parciální derivace: 

  




























i

ii

Ji

DAneboHA
A

Z
HZ .

     (6)
 

HAi – horní úchylka nezávislého parametru Ai  

DAi – dolní úchylka nezávislého parametru Ai  

V závislosti (6) se pro kladnou hodnotu parciální derivace dosadí horní úchylka HAi a pro 

zápornou hodnotu parciální derivace dolní úchylka DAi. 

Dolní úchylka závislého parametru DZ je limitována dolními úchylkami těch nezávislých 

parametrŧ, k nimţ přísluší kladná parciální derivace a horními úchylkami nezávislých para-

metrŧ, k nimţ přísluší záporná parciální derivace: 

  




























i

ii

Ji

HAneboDA
A

Z
DZ .

     (7)
 

V závislosti (7) se pro kladnou hodnotu parciální derivace dosadí horní úchylka DAi a pro 

zápornou hodnotu parciální derivace dolní úchylka HAi. 

Poznámka. 

Porovnáním vztahŧ (5), (6), (7) lze prokázat, ţe pro TAi = HAi – DAi platí TZ = HZ – DZ .  

 

2 KONKRETIZOVANÁ APLIKACE  

Významným konstrukčně technologickým prvkem u skříňovitych a plochých součástí jsou 

přesné díry, tedy díry s vysokými poţadavky na jejich prŧměr, tvar (kruhovitost, válcovitost), 

polohu a drsnost povrchu. Zvláštní poţadavky se specifikují na přesnost polohy, která souvisí 

s jejich funkcí. Např. poloha přesných děr u těles převodových skříní určuje polohu hřídelŧ 

s ozubenými koly, u nichţ má rozhodující význam jejich osová vzdálenost. 

Poloha os přesných děr je obvykle identifikována v pravoúhlém nebo polárním rozměrovém 

systému, přičemţ počátek systému je situován v ose některé díry. Uvedené rozměrové systé-

my mohou být značně sloţité v závislosti na funkci dané součásti.  

Pro názornost jsou na obr. 1 uvedeny moţné zpŧsoby identifikace polohy osy díry 1 vzhledem 

k díře 0, která je situována v počátku pravoúhlého souřadného systému. 
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Obr. 1 Identifikace polohy osy díry 1 ve vztahu k díře 0 

 

V uvaţovaném případě polohu díry 1 mohou identifikovat: 

 Dvě pravoúhlé souřadnice  
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 Osová vzdálenost a jmenovité hodnoty pravoúhlých souřadnic  
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Zde se zpravidla uvaţuje, ţe mezní úchylky pravoúhlých souřadnic jsou stejné, takţe   

 DsDyDx;HsHyHx 1111   

Relace mezi identifikačními parametry se vyjádří na základě analýzy příslušného rozměrové-

ho systému, kdy nezávislými členy jsou pravoúhlé souřadnice x, y a závislým členem osová 

vzdálenost r, takţe obecné závislosti (6), (8), (9), (10) přejdou ve tvar: 
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ZÁVĚR 

Identifikace rozměrových systémŧ obráběných součástí a montáţních celkŧ představuje vý-

znamnou sloţku výrobního procesu jako takového. Předloţený příspěvek se snaţí ukázat 

obecné postupy s ohledem na interakci konstrukčních, technologických a kontrolních rozmě-

rových systémŧ. Pro názornost je doplněna konkrétní aplikace. 
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ABSTRAKT 

Zabezpečování produktŧ v obchodním podniku je závislé na prodeji a optimalizace zásob 

a termínŧ nákupu je cestou ke sniţování nákladŧ souvisejících s řízením zásob. Příspěvek se 

zabývá bilancováním spotřeby a zásob a návazně ekonomickým hodnocením návrhu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Optimalizace, zabepečování, zásoba, náklady, obchod, model. 

ABSTRACT 

Products purchasing in business company is dependent on their demand, optimization of in-

ventory level and purchasing timing. It’s a way to reduce costs associated with inventory ma-

nagement. The paper deals with balance sheet work of inventory consumption and defined 

inventory level and further economic evaluation of proposal. 

KEY WORDS 

Optimization, Purchasing, Inventory, Costs, Business, Model. 

ÚVOD 

Zabezpečování produktŧ chápeme jako proces výběru dodavatele, objednávání, dopravy do 

podniku a skladování. Obchodní firma FALA má široký sortiment prodktŧ, které prodává. 

Optimalizci zabezpečování prodktŧ jsme zúţili na tři vybrané, nejvíce prodávané produkty. 

Jedná se o produkty, které se pouţívají na povrchovou úpravu rŧzných materiálŧ.  

Firma FALA je se snaţí uspokojit kaţdého zákazníka ihned, co vyţaduje vytváření zásob 

uvedených produktŧ. Logické by se zdálo objednat veškeré roční potřebné mnoţství produktŧ 

najednou. To by firmě zaručovalo, ţe bude mít v prŧběhu roku produkty vţdy k dispozici. To 

by však znamenalo, ţe by firma zaplatila cca 20 000 Kč a tento kapitál by byl v zásobách pro-

duktŧ vázán v prŧběhu větší části roku. 

Na základě rozboru nákupu, prodeje a odchylek jsme spracovali jednoduchý postup kaţdo-

ročního bilancování zabezpečování produktŧ a porovnání nákladŧ na zabezpečení.  

 

1 SYSTÉM ŘÍZENÍ ZABEZPEČOVÁNÍ PRODUKTŦ 

Systém řízení zabezpečování a zásobování v obchodním podniku je otázkou hladiny 

a optimálního objednávacího mnoţství. Podle výsledkŧ anaýzy ABC jsou vybrány produkty 

z hlediska prodeje nejvýznamější. 

Měsíční spotřeba produktŧ za rok je uvedená v tabulce 1. 
 

Produkty 

Měsíc 

AT ASO PWO 

1 41 22 331 

2 44 21 42 

3 57 29 64 

4 66 36 67 
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5 70 47 87 

6 67 45 86 

7 57 48 74 

8 57 40 71 

9 53 37 67 

10 54 36 54 

11 42 31 37 

12 39 27 34 

Za rok 647 419 714 
Tab. 1 Měsíční spotřeba Qs  produktŧ v kusech 

V prŧběhu roku spotřeba jednotlivých druhŧ produktŧ kolísá a to zejména z dŧvodu jejich 

sezonnosti a rŧznorodosti zákazníkŧ. Na základě měsíčních odchylek v prodeji vybrané sku-

piny produktŧ je stanovena prŧměrná měsíční spotřeba. Podle předpokladŧ nárŧstu anebo 

poklesu spotřeby produktŧ v následujících letech upravíme i pojistné zásoby. 

U produktu AT předpokádáme nárŧst prodeje o 20 % z těchto dúvodŧ: 

 Produkt se na trhu za poslední roky výborne etabloval a vyuţívá ho stále ve větší mí-

ře určitá skupina výrobcŧ; 

 Pro následující rok má obchodní organizace uzavřeny odběratelské smlouvy. 

U produktu ASO předpokládáme  

 sníţení spotřeby, protoţe největší odběratel změnil výrobní program a produkt nebu-

de nakupovat. 

U produktu PWO předpokládáme 30 % nárŧst prodeje z těchto dúvodŧ: 

 Je jedním z největších prodejních hitŧ; 

 Cena produktu je v porovnání s kvalitou produktu poměrně nízká; 

 Aplikace produktu je jednoduchá a zdravotně nezávadná; 

 Vysoký rŧst budování srubových domŧ a domŧ na báze dřeva. 

 

Pravděpodobnost vzniku deficitu a nebo překročení prŧměrné měsíční spotřeby je závislé také 

na výšce pojistných zásob. Podle VANĚČKA bereme do úvahy následující škálu (Tabulka 2). 

   

Výška 

pojistné 

zásoby 

Pravděpodobnost 

vzniku 

deficitu 

Pravděpodobnost 

nepřekročení 

0    x  Qs 50 % 50 % 

1    x  Qs 15,87 % 84,13 % 

1,5 x  Qs 6,68 % 93,32 % 

2    x  Qs 2,28 % 97,72 % 

2,5 x  Qs 0,62 % 99,38 % 

3    x  Qs 0,13 % 99,87 % 

Tab. 2 Pravděpodobnost vzniku deficitu nebo překročení 
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Posoudit musíme v podstatě tři kritéria: 

 měsíční prodejní spotřebu, 

 pojistnou zásobu, 

 předpoklad prodeje produktŧ v budoucím roku. 

 

Vývoj spotřeby jednotlivých produktŧ skupiny A je znázorněn  na grafech 1 aţ 3 kde jsou 

uvedeny i hladiny  prŧměrných spotřeb v tomto roce a předpokládaná spotřeba v budoucím 

roce. Analýzou spotřeby produktŧ a ostatních kritérií je moţné uvaţovat o signální zásobě, 

velikosti ekonomické objednávky (EOQ – economic order quantity) a zásob produktov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Měsíční spotřeba produktu AT, prŧměrná spřeba Qpi v tomto roku. Qpj je 

předpokládaná prŧměrná spotřeba v budoucím roce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Měsíční spotřeba produktu ASO, prŧměrná potřeba Qpi v tomto roku. 

Qpj je předpokládaná prŧměrná spotřeba v budoucím roce 
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Graf 3  Měsíční spotřeba produktu PWO, prŧměrná potřeba Qpi v tomto roku. Qpj je 

předpokládaná prŧměrná spotřeba v budoucím roce 

 

2 SIGNÁLNÍ ZÁSOBA A NÁKLADY NA  OBJEDNÁVKU 

 

Vyřizování objednávky pro dodávku na sklad je u vybraná skupiny produktŧ 7 dní,  předpo-

kládáme délku měsíce 30 dní  a výšku pojistné zásoby 2xQs , potom signální zásoba bude u 

  AT        Zs = 89 x 7/30       =   21 ks 

 ASO       Zs = 50 x 7/30      =   12 ks 

PWO       Zs = 126 x 7/30    =   29 ks 

Z tabulky 3 je patrno objednávací mnoţství a okamţik objenání.  

Celý systém objednávání je moţné uspořádat  i na základě  vývoje měsíčních spotřeb produk-

tŧ a předpokládané prŧměrné spotřeby produktŧ v budoucím roce Qpj . U všech tří produktŧ je 

sezónost prodeje na úrovni optimálního objednávacího mnoţství v mesících březen aţ září. 

V prvních dvou měsících a posledních měsících objedná prodejce méně produktŧ, čím sníţí 

vázanost oběţných prostředkŧ (OP) v zásobách. 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty vázanosti OP. Z tabulek 3 a 4 vyplývá, ţe systém objedná-

vání předpokládá vyšší objednávací mnoţství při menším počtě objednávek produktŧ, co je 

v tomto případě efektívnější. 

 

Produkt Prŧměr 

+2 x Qs 

Signální zásoba Objednávací 

mnoţství 

v minulím roce 

Optimalizované 

objednávací 

mnoţství 

AT 89 21 39 89 

ASO 50 12 41 50 

PWO 126 29 58 126 
Tab.3 Objednávání 
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Produkty Prŧměrná 

Výška zásob 

v minulém 

roce 

Prŧměrná 

výška zásob 

v budoucím 

roce 

Obstarávací 

cena za kus 

Prŧněrná 

vázanost  

v minulém 

roce 

Prŧměrná 

vázanost 

v budoucím 

roce 

AT 41 66 82,00 3 362,00 5 412,00 

ASO 33 37 96,80 3 194,40 3 581,60 

PWO 58 92 87,50 5 075 ,00 8 050,00 

Celkem  11 631,40 17 043,60 

    

Rozdíl  5 412,20 
Tab.4 Vázanost prostředkŧ 

 

 ZÁVĚR 

 

Jak říká klasik „ v jednoduchosti je síla“ a to platí i v řízení. Někdy není vhodné s vyuţitím 

sloţitých vědeckých metod řešit jednoduché problémy. Otázka bilancování zásob 

a následného skladování patří mezi tyto jednoduché problémy. Manaţér se musí neustále za-

mýšlet  nad řešením takovýchto problémŧ, aby vedl svoji firmu k prosperitě. 
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ABSTRAKT  

Mezi hlavní dŧvody proč zavádět simulaci a modelování patří moţnost modelovat prozatím 

neexistující výrobu s následným optimalizačním opatřením ještě před nákupem potřebných 

výrobních zařízení i před postavením výrobní haly. To má za následek sníţení počátečních 

nákladŧ a předcházení problémŧ v začátku výroby. Další výhodou simulace a modelování ve 

stávající výrobě, je moţnost návrhu optimalizačních variant, bez fyzického stěhování výrob-

ních zařízení či nákupu dalších výrobních zařízení a ztráty drahého výrobního času ve pro-

spěch fyzického ověřování optimalizačních variant. Všechny optimalizační varianty lze ověřit 

předem, virtuálně a poté nejlepší variantu převézt do reálné výroby. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Simulace, modelování, optimalizace, náklady 

ABSTRACT  

The main reasons to implement modeling and simulation include the ability to model non-

existent production followed by optimization proceeding before purchase necessary producti-

on facilities and before build of the factory building. This has the effect to reducing initial 

costs and avoids problems in early production. Another advantage of simulation and modeling 

in the current production is the possibility of design optimizing variations, without physical 

relocation of production facilities or purchase additional manufacturing equipment con-

sequences in production loss of costly time for physical verification of optimization options. 

All optimization options can be determined in advance, virtually and then transferred the best 

option to the real production. 

KEY WORDS  

Simulation, modeling, optimization, costs 

ÚVOD 

Při návrhu výrobních procesŧ a jejich vazeb na výrobní systémy se čím dál více prosazují 

simulační modely. Tyto modely nám dávají jedinou moţnost, jak popsat chování i velmi roz-

sáhlých procesŧ a všech nezbytných vnitřních i vnějších vazeb s uvaţováním náhodných jevŧ. 

Pouţití simulačních metod a jejich nástrojŧ, simulačních softwarŧ, má viditelný přínos při 

řešení problémŧ ve výrobě či při optimalizačních návrzích. Jejich hlavní přínos vidím při plá-

nování optimalizačních opatření, která lze ověřit před samotným zavedením ve virtuálním 

modelu výrobního systému. Tento model je schopný nám poskytnout cenná data (grafy, statis-

tika), která poté mŧţeme vyuţít v reálném systému. 
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1  VÝROBNÍ PROCESY A SYSTÉMY 

Výroba = výrobní proces + výrobní systém 

Výrobní proces – souhrn činností (technologických, manipulačních, kontrolních, řídících) 

jejichţ účelem je změnit vstupní materiál (tvar, rozměr, sloţení, jakost) na výstupní výrobek 

podle poţadavkŧ zákazníka 

 

Výrobní systém – věcné, technologické, časové, prostorově a organizačně jednotný soubor 

výrobních zdrojŧ pro realizaci výrobních úkolŧ. [6] 

2 SIMULACE 

Simulace je výzkumná metoda, jejíţ podstata spočívá v nahrazení zkoumaného systému simu-

lačním modelem, se kterým provádíme pokusy s cílem získat informace o pŧvodním zkouma-

ném systému. 

Dŧvodem existence simulace je odladění poţadovaného systému ještě před jeho vznikem či 

před jeho úpravou v reálném systému. Toto odladění nám šetří předvýrobní náklady a případ-

né řešení problémŧ, které by mohlo nastat, kdybychom prováděli změny či návrh systému bez 

řádného prozkoušení všech moţných dostupných variant. 

Simulační model mŧţe představovat statický i dynamický systém, v němţ nastávají události a 

stavy jako ve zkoumaném (simulovaném) systému, a to ve stejném pořadí avšak v jiných ča-

sových okamţicích. 

Simulaci mŧţeme dělit dle její charakteristiky na spojitou či diskrétní. Spojitá simulace má 

nekonečně malý časový krok a metodou popisu je diferenciální rovnice, naopak diskrétní si-

mulace postupuje od události k události a metodou popisu jsou logické vazby. Já se dále budu 

zabývat především diskrétní simulací, která je pro náš přístup k systému bliţší. 

3 MODEL A MODELOVÁNÍ 

Model je virtuální podoba skutečného nebo budoucího výrobního systému. Modelování je 

účelné zobrazení předmětu modelování pomocí jiného objektu, který je mu podobný ve sloţi-

tosti a chování. Smyslem modelování je to, ţe na modelu se určité vlastnosti, charakteristiky 

(struktura, sloţitosti, chování) předmětu modelování snáze vyšetřují. 

3.1 Tvorba simulačního modelu 

 

 
Obr.1 Cyklický prŧběh tvorby simulačního modelu [4] 
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Popis obrázku: 

Na počátku máme reálný systém, nebo jeho předpoklad. Následuje abstrahování reálného sys-

tému do simulačního modelu. Poté je nutné zprovoznit všechny funkční vazby mezi objekty 

v modelu a vytvořit experimentální model. Na závěr je zapotřebí vyhodnotit výsledky expe-

rimentu, zjistit jestli jsou výsledky dostačující našemu počátečnímu zadání, pokud ne, tak je 

třeba změna modelu. Pokud ano, mŧţeme výsledky implementovat do reálného systému. 

3.1.1 Jednotlivé fáze tvorby simulačního modelu 

Uvádím zde obecný popis těchto fází, který se mŧţe v jednotlivých případech lišit, některé 

kroky mohou být v určitých případech přeskočeny či být v jiném pořadí neţ je uvedeno níţe.  

 

1. Formulace problému – Na začátku je vţdy definování problému či zadání, které je 

nutné vyřešit či pochopit. Mŧţe se jednat například o problém ve vyuţití pracovišť či 

pracovnících, ať se jiţ jedná o nedostatečné vytíţenosti či přetíţenosti jednotlivých 

zkoumaných jednotek výroby, či nedostatečné produktivitě. Dalším problémem mŧ-

ţe být zapojení nové zakázky do stávající výroby a zjištění, zda je výroba schopna 

tento poţadavek splnit či nikoliv. V této fázi je dále nutné nastínit variantní zpŧsoby 

či cesty řešení. 

2. Koncepční model – Tento krok obsahuje popis struktury a chování systému a identi-

fikaci všech objektŧ a jejich vlastností a rozhraní. Během definování koncepčního 

modelu musíme odhalit kritické skutečnosti (jako např. nemoţnost investice do stro-

jového parku) 

3. Sběr a analýza dat – Zde musíme dŧkladně nastudovat systém, který budeme vir-

tualizovat. Při sběru dat je nutné, abychom si uvědomili, která data jsou stochastická 

a která deterministická. Tuto skutečnost dále budeme při tvorbě modelu (především 

v části validace) brát na zřetel. Existuje varianta, kdy nemáme z čeho nebo odkud da-

ta sbírat, jelikoţ systém ještě není vytvořen. V tomto případě musíme zjistit data z ji-

ného podobného systému nebo získat data od výrobce strojŧ. Poté potřebujeme také 

zjistit ostatní časy, jako vedlejší čas, například pro upnutí obrobku, či čas na výměnu 

nástroje či nastavení korekce na stroji.  

4. Modelování – V této fázi musíme vytvořit detailní zpodobnění systému, který mode-

lujeme pomocí koncepčního modelu a z nasbíraných vstupních a výstupních dat a je-

jich následné analýzy. Nejdříve ustanovíme v modelu jednotlivé objekty, poté nade-

finujeme jejich parametry, chování či vlastnosti. V neposlední řadě je nutné všechny 

objekty propojit tak, abychom zpodobnili jednotlivé vazby mezi objekty.  

5. Simulace – Po zhotovení modelu je nutné vytvořit ovládací a vyhodnocovací prvky 

celého modelu. Abychom se přiblíţili realitě, je dobré do modelu zanést prvky chy-

bovosti či zmetkovitosti. Tento reálný prvek lze zanést do modelu pomocí pravděpo-

dobnostních rozdělení. Dále lze také nasimulovat pravidelné odstávky, nebo i nepra-

videlné (opět podle pravděpodobnostního rozdělení) poruchy výrobních strojŧ. 

V neposlední řadě je také nezbytné modelu přiřadit správný layout.  

6. Verifikace a validace – Nyní je nutné porovnat model s realitou. V části verifikace 

jde o porovnání procesních vazeb v modelu s realitou. Jde o kontrolu správnosti ná-

vaznosti jednotlivých objektŧ, tak i o celkový materiálový tok výrobou. Validace je 

zaměřena na ztotoţnění číselných výstupŧ z modelu a z reality, jde o věrohodnost ce-

lého modelu a jeho pouţitelnost. Pokud zjistíme nesrovnalosti v těchto dvou krocích, 

musíme model upravit tak, aby byl verifikovaný i validovaný, jinak nelze výsledky 

z modelu brát za správné a pouţitelné. Proces verifikace a validace se bude v dalších 
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částech vytváření modelu a jeho následné optimalizaci opakovat a patří mezi nejzá-

sadnější části v celé tvorbě simulačního modelu. 

7. Návrh experimentu – Po ztotoţnění modelu s realitou je nutné navrhnout a nastavit 

experimenty tak, abychom docílili poţadované optimalizace, vyřešili problém či spl-

nili počáteční zadání. Optimalizační opatření jsou odvislá od toho, čeho chceme do-

cílit. Pokud nám jde např. o zvýšení výrobnosti, je nutné do modelu zanést optimali-

zační opatření typu: úprava technicko-organizačních podmínek výroby dle zásad 

štíhlé výroby, dále pak zdvojení pracovníka (ve většině případŧ bude znamenat zkrá-

cení doby výroby), zdvojení pracoviště (ve většině případŧ bude znamenat zdvojná-

sobení výroby. Pokud ale chceme vyváţit výrobu se stávajícím počtem pracovníkŧ a 

pracovišť bude zapotřebí k tomu přizpŧsobit i optimalizační opatření. Tvorba expe-

rimentu mŧţe být odvislá například od času, tj. kolik vyrobíme kusŧ za měsíc, 3 mě-

síce, pŧl roku či rok. Nebo mŧţe být odvislá od počtu kusŧ, tj. za jak dlouho vyrobí-

me 100, 1000, 1 milion kusŧ. 

8. Výstupní analýza – Tato analýza je zapotřebí k pochopení chování přetvořeného 

systému. V této fázi by měli být vyřešeny všechny problémy či zadání z počáteční 

fáze formulace problému. Výstupem musí být i názorná vizualizace celého řešení 

s pomocí odpovídajících grafŧ a tabulek. Zde je cyklus simulace a modelování uza-

vřen, jedná se ale pouze o první cyklus, a pokud chceme z této metody vytěţit co 

nejvíce je zapotřebí cyklus neustále opakovat a dosahovat tak stále lepších výsledkŧ.  

 
Obr.2 Diagram jednotlivých fází tvorby simulačního modelu [1] 
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4 DŦVODY SIMULACE A MODELOVÁNÍ 

V době, kdy ještě neexistovaly nebo se nevyuţívaly nástroje digitální továrny, probíhal návrh 

výrobní linky z dostupných dat od výrobce a problémy, které vznikaly při rozběhu výrobní 

linky, se řešily aţ ve chvíli, kdy byla linka navrhnutá a sestavená. To mělo za následek poma-

lejší náběh výroby a náklady na dodatečné optimalizační opatření. Pokud jsou jiţ nasmlouva-

né termíny expedování výrobkŧ, znamená to pro kaţdý výrobní podnik problém, z dŧvodu 

neschopnosti plnit svoje závazky ke svým obchodním partnerŧm hned na začátku spolupráce. 

Pro výrobní podnik to také mŧţe znamenat sankce či penále v krajním případě i rozvázání 

smlouvy.  

 

Digitalizace výrobní linky řeší tyto problémy jiţ v počátcích a zabraňuje tedy ztrátě dŧvěry-

hodnosti v dostání závazkŧ k obchodnímu partnerovi a zamezí neefektivnímu navýšení nákla-

dŧ při náběhu výroby. 

Mezi hlavní dŧvody proč zavádět simulaci a modelování patří moţnost modelovat prozatím 

neexistující výrobu s následným optimalizačním opatřením ještě před nákupem potřebných 

výrobních zařízení i před postavením výrobní haly. To má za následek sníţení počátečních 

nákladŧ a předcházení problémŧ v začátku výroby. Další výhodou simulace a modelování ve 

stávající výrobě, je moţnost návrhu optimalizačních variant, bez fyzického stěhování výrob-

ních zařízení či nákupu dalších výrobních zařízení a ztráty drahého výrobního času ve pro-

spěch fyzického ověřování optimalizačních variant. Všechny optimalizační varianty lze ověřit 

předem, virtuálně a poté nejlepší variantu převézt do reálné výroby. 

ZÁVĚR 

Problematika simulace a modelování je velice široká, já jsem se v tomto článku zabýval pře-

devším vymezením pojmŧ, určením metodiky pro tvorbu simulačních modelŧ a zdŧvodněním 

zavedení simulace a modelování, tedy jejich přínosŧ. V další části výzkumu se bude Centrum 

prŧmyslové simulace zabývat především vyuţití simulace a modelování v montáţních proce-

sech s dŧrazem na implementaci ergonomie. 
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ABSTRAKT   

Potreba merať výkonnosť podniku a jeho procesov je rovnako stará, ako potreba cieľavedome 

a systematicky riadiť podnikateľskú činnosť. Dynamický rozvoj podnikateľského prostredia 

a s ním spojený rozvoj prístupov a metód podnikového riadenia má svoj odraz i vo vývoji 

nových metód a nástrojov merania výkonnosti (Performance Measurement). Medzi najzná-

mejšie koncepty performance managementu patria: Activity Based Costing (ABC), Balanced 

Scorecard (BSC), Benchmarking, European Foundation for Quality Management (EFQM) a 

Value Based Management (VBM). Cieľom predloţeného príspevku je návrh a implementácia 

metodiky Balanced Scorecard vo vybranom podniku.  

KĽÚČOVÁ SLOVÁ:  

procesný controlling, procesné riadenie, balanced scorecard, podnik 

ABSTRACT 

Necessity to measure the performance of the enterprise and its processes is as old as the need 

to purposefully and systematically manage the business. Dynamic development of business 

environment and associated development of access and methods of enterprise management 

have their reflection in the development of new methods and tools for measuring of perfor-

mance (Performance Measurement). The most important concepts of performance manage-

ment are: Activity Based Costing (ABC), Balanced Scorecard (BSC), Benchmarking, Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM), and Value Based Management (VBM). 

The aim of this paper is the design and implementation of Balanced Scorecard in the chosen 

company. 

 

KEY WORDS: 

 process controlling, process management, balanced scorecard, enterprise 

ÚVOD 

Controlling je efektívny nástroj aktívneho riadenia budúcnosti podniku, ktorý  spája viaceré 

riadiace a informačné subsystémy (plánovanie, kontrola, rozpočtovníctvo, kalkulácie, účtov-

níctvo, ostatné formy evidencie a výkazníctva, a pod.). Jeho úlohou je stanovenie cieľov pod-

niku, plánovanie, sledovanie plnenia plánu,  odhaľovanie odchýlok, ich analýza, rozbor 

a návrh nápravných opatrení. Procesná funkcia controllingu pozostáva v stvárnení systému 

plánovania a kontroly a jeho etablovanie na všetkých úrovniach vedenia. Pritom je nevyhnut-

né uvedomiť si, ţe obidve tieto čiastkové úlohy nie je moţné vnímať izolovane, ale integro-

vane a komplexne, ako hierarchicky členeného modelu regulačného okruhu. Nástroje, ktoré 

pritom má pracovník controllingu k dispozícii, siahajú od jednoduchého štruktúrovaného po-

rovnávania poţadovaných a skutočných hodnôt, aţ ku komplexným procesným modelom 

a simuláciám. Controlling pritom má predovšetkým úlohu koordinácie medzi systémami plá-

novania, kontroly a spracovania informácií. Cieľom predloţeného príspevku je návrh 

a implementácia metodiky Balanced Scorecard vo vybranom podniku, ktorá je jedným 

z nástrojov procesného controllingu v rámci performance managementu 

 



 

375 

 

1 MATERIÁL A PROBLEMATIKA 

Potreba merať výkonnosť podniku prostredníctvom metodiky Balanced Scorecard (BSC) po-

skytuje manaţérom ucelený rámec prevádzajúci stratégiu a víziu podniku do uceleného sú-

boru merania výkonnosti. Mnohým podnikom uľahčil BSC formulovanie a prijatie svojho 

strategického poslania. Toto poslanie sa týka pocitu naliehavosti realizovať novú stratégiu, 

identifikuje cieľové trhy a najdôleţitejšie produkty. Formulácia poslania by mala byť podnet-

ná. Poslanie by malo podniku dodávať energiu a motiváciu (Kaplan, 2000). BSC prevádza 

poslanie a stratégiu podniku do cieľov a ukazovateľov zaradených do štyroch perspektív: 

finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia sa a rastu. Tieto štyri perspektívy umoţ-

ňujú stanoviť rovnováhu medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi, medzi poţadovanými 

výstupmi a hybnými silami týchto výstupov. BSC je viac neţ taktický alebo operačný systém 

ukazovateľov. Inovatívne podniky ho pouţívajú ako strategický manaţérsky systém 

k riadeniu svojej dlhodobej stratégie (Kaplan, 2000). Metodiku BSC rámcovo prezentuje ob-

rázok 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Podstata metodiky Balanced Scorecard (Zdroj: Kaplan, 2000, s. 20) 

2 METODIKA 

Navrhovaná metodika úzko korešponduje s cieľom predloţeného príspevku, ktorým je uplat-

nenie metodiky Balanced Scorecard vo vybranom podniku. Ide rozpracovanie metodiky 

štyroch základných perspektív, a to: finančnej, zákazníckej, procesnej a perspektívy učenia sa 

a rastu. Na úvod je nevyhnutné stanoviť základnú víziu a stratégiu podniku. Ciele analyzo-

vanej spoločnosti predstavujú jadro celého strategického rámca. Z tohto dôvodu je potrebné 

tieto ciele rozdeliť do štyroch skupín: 

 finančno – ekonomické ciele, 

 trhové ciele, 

 sociálne a spoločenské ciele, 

 strategické ciele. 
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1.1.1  

Pre potreby vytvorenia strategickej mapy BSC sa ciele spoločnosti pretransformujú tak, aby 

sa vedeli logicky určiť väzby medzi jednotlivými perspektívami. Výsledkom úspešného zave-

denia strategickej mapy je vytvorenie takého systému, v ktorom všetky procesy efektívne 

smerujú k plneniu strategických cieľov, vízie a stratégie spoločnosti. 
 

Pre úspešné zavedenie BSC do spoločnosti, bude ešte potrebné všetky spracované úda-

je zosumarizovať do výslednej sústavy vyváţených cieľov               a ukazovateľov, ktorá 

zohľadňuje: 

 perspektívy BSC, 

 ciele spoločnosti,  

 ukazovatele, 

 cieľové hodnoty, 

 realizačné opatrenia, 

 časový horizont. 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Analyzovaný podnik pôsobí v oblasti zlievarenstva. Od roku 1979 sa špecializuje na výrobu 

hláv valcov a motorových blokov pre automobilový priemysel. Spoločnosť má ustálený rast 

trhu, a to vďaka strategickým akvizíciám. Má 27 výrobných pobočiek, ktoré sú lokalizované 

v Európe, v Ázii, v Severnej a v Juţnej Amerike. Svoje výrobky ponúka širokej škále zákaz-

níkov.  
 

Poslanie spoločnosti  

 zameranie sa na zákazníkov, čo v najvyššej miere uspokojovanie ich potrieb 

a udrţiavanie dobrých vzťahov s nimi, 

 zmysel pre vynikajúcu kvalitu produkcie, 

 hodnotenie a rozvoj zamestnancov, 

 investovanie finančných prostriedok do  inovácií, 

 výchova k dôvere a k tímovej práci. 
 

Vízia spoločnosti 

Analyzovaný podnik je spoločnosť, ktorá výrobou vysokokvalitných hliníkových komponentov 

uspokojuje potreby celosvetového automobilového priemyslu.   
 

Dlhodobým cieľom podniku, ako lídra na domácom a predovšetkým zahraničnom trhu 

v oblasti výroby hliníkových komponentov – hliníkových hláv motora, blokov motorov 

a prevodiek, je potvrdiť túto pozíciu aj v budúcom období a stať sa ţiadanou spoločnosťou 

v celosvetovom automobilovom priemysle.  
 

Cieľom spoločnosti je byť lídrom v technológii, v nákladoch, v cene a v kvalite. Spoločnosť 

sa zameriava na integrálny rozvoj svojich zamestnancov a dodávateľov a taktieţ kladie dôraz 

na ochranu ţivotného prostredia. Úsilím je dosiahnuť čo najvyšší trhový podiel na trhu au-

tomobilového priemyslu a zvyšovať čistú hodnotu akcií. Nasledujúca tabuľka prezentuje 

ciele spoločnosti, ktoré sú rozdelené do 4 skupín, tak ako sú uvedené v metodike príspevku. 
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Finančno - ekonomické ciele Sociálne a spoločenské ciele 

 priebeţné zabezpečenie platobnej schopnosti (likvi-

dita), 

 systematické vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, 

zabezpečenie ich profesijného a osobnostného ras-

tu, 

 zabezpečenie návratnosti vlastného         kapitálu – 

ROE, 

 zabezpečovanie školení v oblasti informačných 

systémov,  

                najmodernejších technológií a  vysoká     

                informovanosť o zmenách v spoločnosti, 

 priebeţné zabezpečenie stability podniku (cash 

flow), 
 skrátenie procesu orientácie nových zamestnancov, 

 medziročný rast objemu trţieb v prvom roku o 20 

%, 

 upevňovanie dobrého mena spoločnosti prostred-

níctvom sponzorstva, 

 optimalizácia nákladov pri zachovaní poţadovanej 

kvality produkcie, 

 zlepšenie interpersonálnych vzťahov (teambuil-

ding, assesment centre a spoločenské akcie), 

 investície do oblasti rozširovania produktového 

portfólia, 
 zlepšenie pracovnej disciplíny, 

 dynamika ziskovosti. 
 zabezpečenie sociálnych výhod pre zamestnancov 

spoločnosti. 

Trhové ciele Strategické ciele 

 rozširovanie produktového portfólia, 
 dosahovanie konkurenčnej výhody v technológií, 

v nákladoch a v kvalite, 

 trvalé udrţanie a zvyšovanie trhového podielu, 
 budovanie efektívnych stratégií pre jednotlivé 

biznisy, 

 získanie nových lukratívnych zákaziek, 

 

 získanie výhodného konkurenčného postavenia 

v odvetví, 

 prienik na nové trhy, 

 
 zvýšenie produktivity zamestnancov, 

 zvyšovanie spokojnosti zákazníkov dosahovaním 

poţadovanej kvality a cenovej úrovne. 
 zvyšovanie inovačného potenciálu. 

Tab. 1 Ciele analyzovaného podniku 

Uvedené ciele spoločnosti je potrebné ďalej pretransformovať tak, aby bolo moţné logicky 

určiť väzby medzi jednotlivými perspektívami a vytvoriť tak strategickú mapu BSC, ktorú 

prezentuje obrázok 2.  
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Obr. 2 Strategická mapa BSC – určenie väzieb v analyzovanom podniku 
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Nasledujúca tabuľka sumarizuje získané údaje do výslednej sústavy vyváţených cieľov a ukazovateľov zohľadňujúc perspektívy BSC, ciele 

podniku, ukazovatele, cieľové hodnoty, realizačné opatrenia a časový horizont. 
 

Tab. 2 Sústava vyváţených cieľov a ukazovateľov analyzovaného podniku

Perspektíva BSC Ciele Ukazovatele Cieľová hodnota Realizačné opatrenia 
Časový 

horizont 

Finančná perspek-

tíva 

Medziročný rast objemu trţieb 
Trţby za vyprodukované vý-

robky a sluţby 

Rast ročných trţieb o 

5% 
Získavanie nových zákazníkov, inovácie produktov kaţdoročne 

Návratnosť vlastného kapitálu 
Rentabilita vlastného kapitálu 

(ROE) 
ROE - min. 1% Zniţovanie podielu vlastného kapitálu kaţdoročne 

Optimalizácia nákladov podniku Prevádzkové náklady podniku 
Niţšie prevádzkové 

náklady o 3% 

Získanie mnoţstevných rabatov, efekty plynúce zo 

skúsenostnej nákladovej krivky 
do 4 rokov 

Zákaznícka per-

spektíva 

Upevňovanie dobrého mena spoločnosti 

prostredníctvom sponzorstva 

Počet sponzorovaných subjek-

tov 
Ţiadne 

Zainteresovanie podniku na spoločenských poduja-

tiach 
priebeţne 

Získanie nových lukratívnych zákaziek Počet nových zmlúv 
Zvýšenie počtu o 

10% 
Efektívny marketingový mix do 3 rokov 

Procesná perspek-

tíva 

Rozširovanie produktového portfólia 
Počet výrobkov v produktovom 

portfóliu 

Zvýšenie počtu o 

10% 
Zavádzanie nových výrobkov a inovácií do 3 rokov 

Budovanie efektívnych stratégií pre jednot-

livé biznisy 
BCG matica, GEC matica, Ţiadne Portfóliové analýzy, strategické plány do 3 rokov 

Skrátenie procesu orientácie nových za-

mestnancov 
Čas potrebný na orientáciu Zníţenie o 20% 

Aktívny prístup vedúcich pracovníkov, zavádzanie 

nových metód orientácie zamestnancov 
kaţdoročne 

Perspektíva učenia 

sa a rastu 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
Koeficient fluktuácie zamest-

nancov 
Niţší ako 3,5% Sociálne výhody kaţdoročne 

Školenia v oblasti informačných systémov 
Zniţovanie podielu ľudskej 

práce 
Zvýšiť o 20% Zabezpečenie školení v oblasti IT do 2 rokov 

Zlepšenie interpersonálnych vzťahov 
Počet spokojných zamestnan-

cov 

Min. 80% všetkých 

zamestnancov 

Teambuilding, firemné akcie, spoločenské poduja-

tia 
do 1 roka 

Zlepšenie pracovnej disciplíny Sankcie za porušenie disciplíny Ţiadne Dodrţiavanie podnikovej etiky priebeţne 

Zvýšenie produktivity zamestnancov 
Zvyšovanie výkonnosti za-

mestnancov 
Zvýšenie o 10 % Motivačný systém odmeňovania do 2 rokov 
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ZÁVER 

Napriek tomu, ţe sa dnes termín procesný controlling skloňuje takmer vo všetkých pádoch, 

chýba v dostupnej literatúre ucelenejšia zmienka o tomto smere v podnikovom controllingu. 

To potvrdzuje aj  Eschenbach (2004), ktorý poukazuje na malú rozšírenosť controllingu pro-

cesov v nemeckých a rakúskych podnikoch. Procesný controlling sa často spája nesprávne iba 

s kalkuláciou procesných nákladov (metóda ABC), čo je iba čiastočná pravda. Procesný con-

trolling sa zaoberá aj problematikou merania výkonnosti procesov (výrobných, nevýrobných), 

optimalizáciou podnikových procesov, hodnotením výkonnosti podnikových procesov 

a v neposlednom rade aj koncepciami performance managementu, medzi ktorá patrí aj prezen-

tovaná metodika Balanced Scorecard. 
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ABSTRAKT 

Cieľom príspevku je ukázať na moţnosti vyuţitia metód multikriteriálneho rozhodovania 

v podnikoch riadených podľa stratégie udrţateľného rozvoja, alebo moţnostiach vyuţitia me-

tód pri tvorbe stratégie udrţateľného rozvoja podnikov. Uviesť hlavné výhody a moţnosti 

aplikácii daných metód multikriteriálneho rozhodovania.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
AHP, ANP, CSR stratégia, udrţateľný rozvoj, multikriteriálne rozhodovanie, ANP s BOCR. 

ABSTRACT 

The article aims to show the possible uses for multicriteria decision making methods in com-

panies governed by the sustainable development strategy or the potential uses for developing 

strategies of company sustainable development. Indicate the principal advantages and appli-

cation of AHP/ANP as for MCDM methods. 

KEY WORDS 

AHP, ANP, CSR strategy, sustainable development, multicriteria decision making, with ANP 

BOCR. 

ÚVOD 

Podniková stratégia udrţateľného rozvoja odzrkadľuje strategický prístup organizácii na rie-

šenie vlastných činností a existencie v kontexte Summitu v Rio de Janeiro. Kaţdá podniková 

stratégia udrţateľného rozvoja je vlastne mikrostratégiou riešenia makroproblémov súčasnos-

ti. Podniková stratégia udrţateľného rozvoja zohľadňuje svoju perspektívu z pohľadu ekono-

mického, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Tieto tri dimenzie z pohľadu podnikovej 

existencie reprezentujú všetky je interakcie vo vnútri a okolí podniku. 

Stratégiu udrţateľného rozvoja podniku môţeme v krátkosti načrtnúť ako viacdimenzi-

onálny model postavený na troch vyváţených dimenziách: 

 ekonomická, 

 environmentálna, 

 sociálna. 

 

 a ich prienikových oblastiach ako sú: 

 socio-ekonomická, 

 environmentálno-ekonomická, 

 socio-environmentálna oblasť. 
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SD- udrţateľnosť 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 1 Tri dimenzie udrţateľnosti (Rodriguez, Roman, Sturhahn, Terry, 2002, s. 8) 

Optimálne rozhodovanie zohľadňujúce tieto základné podmienky pri budovaní stratégie udr-

ţateľného rozvoja, resp. riadení podnikov podľa stratégie udrţateľného rozvoja podporujú 

multikriteriálne/viackriteriálne metódy a v súčasnosti najviac pouţívané metódy AHP/ANP. 

Pre jednoduchšie formulované úlohy sa vyuţíva metóda AHP – Analytic Hierarchy Process 

a v prípade zloţitejších rozhodovacích situácií sa vyuţíva jej všeobecný model metódy a to 

ANP – Analytic Networking Process. V tomto príspevku schematicky s ilustratívnymi čís-

lami! naznačíme moţnosti aplikácie týchto rozhodovacích procesov v stratégii udrţateľného 

rozvoja podnikov. 

 

Pri tvorbe stratégie udrţateľného rozvoja môţeme prostredníctvom hodnotenia podporných 

scenárov, alebo podporných stratégií simuláciou identifikovať stabilitu stratégie udrţateľného 

rozvoja a vyhodnocovať ju s podporou ukazovateľov, riadiacich kritérií a strategických indi-

kátorov udrţateľného rozvoja. 

 

Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. LPP -0384-09,, Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsi-

bility (CSR)“. 

1 VYBRANÉ SCHÉMY HODNOTENIA ČIASTKOVÝCH STRATÉGIÍ PRO-

STREDNÍCTVOM METÓDY AHP/ANP 

Cieľ rozhodovania: Kedy vytvoriť stratégiu CSR? 

Výhodou rozhodovania pomocou multikriteriálnych metód je moţnosť aj verbálneho ohodno-

tenia, čo je veľmi uţitočné v tomto prípade, realizácia stratégie CSR nemá ekonomickú inter-

pretáciu.  

Stratégia spoločenskej zodpovednosti je definovaná aktuálnou normou (ISO/FDIS, 2010)
 
 a je 

zameraná len na oblasť sociálnu a environmentálnu. Nezaoberá sa oblasťou ekonomiky. Pre 

zjednodušenia moţno graficky znázorniť zameranie stratégie CSR nasledovne: 

___________________ 

RODRIGUEZ, S.I., ROMAN, M.S., STURHAHN, S.C., TERRY, E.H. Sustainability as-

sessment and Reporting........., 2002 

Ekonomická 

Sociálna Environmentálna 

Socio – ekonomická 

oblasť 

SD 

Socio – environmentálna 

oblasť 

Enviromentálno - ekonomická 

oblasť 
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Obr. 2: Oblasti stratégie CSR podľa normy ISO/FDIS 

Alternatívy: 

A1 - Vytvoriť stratégiu CSR čo najskôr 

A2 – Vytvoriť stratégiu CSR do 2 rokov 

A3 - Nevytvoriť stratégiu CSR 

 

Jednoduchý príklad multikriteriálneho rozhodovania (obr.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extrémny silný >100 veľký extrémny extr. 

veľký stredný 50 – 100 významný veľký veľký 

významný slabý 20- 50 primeraný primeraný prim. 

primeraný <20 slabý slabý slabý 

slabý 
Obr. 3: Lineárna hierarchická štruktúra rozhodovania 

 
 

S-EV extrémny veľký významný Primeraný Slabý Skóre Ideal 

Extrémny 1 5 6 8 9 0,569 1 

Veľký 1/5 1 4 5 7 0,234 0,411 

Významný 1/6 ¼ 1 3 5 0,107 0,188 

Primeraný 1/8 1/5 1/3 1 4 0,06 0,106 

Slabý 1/9 1/7 1/5 1/4 1 0,03 0,052 

Tab.1 Príklad výpočtu priority pre kritérium Socio-environmentálny vplyv (S-EV) 

 

__________________ 
*
Podľa normy ISO 26000 GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY, kap. 3.3.5 ...., 2010. 

 

Sociálna Environmentálna 

Socio – environmentálna 

oblasť 

Socio-

environmentálny 

vplyv 
0,372 

 

Sociálny 

vplyv 
0,293 

Socio-

ekonomický 

vplyv 
0,162 

 

Ekonomický 

vplyv 
0,041 

 

Environmentálny 

vplyv 
0,103 

Eko-

environmentálny 

vplyv 
0,029 

SD 
Kedy vytvoriť stratégiu CSR? 
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Alternatívy S-ENV SocV Soc-EV EV E-ENV ENV 

A1 Extrémny Silný <20 Slabý Primeraný Extrémny 

A2 Významný Slabý 20-50 Primeraný Veľký Primeraný 

A3 Slabý Slabý >100 Význam Primeraný Slabý 

Tab.2 Verbálne ohodnotenie 

 
Alternativy S-ENV 

0,372 

SocV 

0,293 

Soc-EV 

0,162 

EV 

0,041 

E-EV 

0,029 

ENV 

0,103 

Skóre Priorita 

Normal. 

A1 1 1 0,063 0,063 0,123 1 0,54 0,668 
A2 0,188 0,103 0,153 0,153 0,259 0,123 0,16 0,1288 

A3 0,052 0,103 1 0,401 0,123 0,07 0,29 0,203 

Tab.3 Výpočet najvýhodnejšieho variantu 

 

 

Najvhodnejší je variant, ktorý reprezentuje najvyššia hodnota normalizovaného vektora 0,668, 

t.j. alternatíva 1 (tab.3). 

Rozhodovací proces zjednodušený proces AHP pre viacerých hodnotiteľov (obr.4): 

Cieľ rozhodovania: Kedy vytvoriť stratégiu CSR? 

Alternatívy: 

A1 - Vytvoriť stratégiu CSR čo najskôr 

A2 – Vytvoriť stratégiu CSR do 2 rokov 

A3 - Nevytvoriť stratégiu CSR 
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Obr. 4 Zloţitejšia lineárna hierarchická štruktúra rozhodovania 

2 Určenie váhy jednotlivých kritérií prostredníctvom Saatyho párového porovnávania. 

  Celk. váha jednotlivých kritérií a subkritérií všetci experti: (ilustratívne hodnoty!)     

     Total 

Expert 

1 

Expert 

2 

Expert 

3 

1 
Socio-

environmental 

Sub 1 - ergonomický redesign 0,087 0,85 0,87 0,86 

Sub 2 Dlhodobé zabezpečenie likvidácie odpadov 0,087       

2 Sociálny vplyv -  

Sub - 3Sociálny feedbeck - odozva na pracovnom 

trhu 0,009       

3 Socio- ekonomik Sub 4 0,034 0,034 0,045 0,023 

4 
Ekonomický 

vplyv 

Green marketing ako podpora predaja 0,010       

Efektívnosť tvorby patentov a inovácii 0,002       

Zvýšenie ročných príjmov 0,004       

5 

Eko-environ 

vplyv 

Skracovanie manipulačných trás odpadu - expozí-

cia ľudí  0,011 0,02 0,005 0,007 

6 

Environmentálny 

vplyv Vplyv na kvalitu ţivota v regione 0,023       

     1,000 1,000 1,000 1,000 

Tab.4 Sumárne hodnoty kritérií podľa jednotlivých expertov a výsledná priemerná hodnota kritérií, 

(váha jednotlivých expertov bola rovnaká.) 

Alternatíva 1 

Socio-environ. 

vplyv 

Alternatíva 3 

Expert 2 

Alternatíva 2 

Socio-ekonomický. 

vplyv 

 

Sociálny vplyv 

 

Ekonomický vplyv 

Environ-

mentálny 

vplyv 

Ekon-environ. 

vplyv 

Sub_ 

Kri-

téri-

um 1 

Sub_ 

Krité-

rium 2 

Sociálny 

vplyv 

Sub_ 

Krité-

rium 4 

Sub_ 

Krité-

rium 5 

Sub_ 

Krité-

rium 6 

Sub_ 

Krité-

rium 

7 

E-Env 

vplyv 

8 

En-

viro 

vply

v 9 

Expert 1 Expert 3 

Cieľ rozhodovania 

Kedy vytvoriť stratégiu CSR? 
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Kritický vplyv ukazovateľov je moţné skúmať aj pomocou Paretovej analýzy za účelom 

zjednodušenia rozhodovacieho modelu. 

 

Porovnanie variantov podľa kritérií: (Saatyho matica párového porovnávania) 

  
Celková váha jednotlivých kritérií a subkritérií všetci experti: (ilustratívne hod-

noty!)     

     Total A1 A2 A3 

1 
Socio-

environmental 

Sub 1 - ergonomický redesign 0,087 0,0595 0,0705 0,2474 

Sub 2 Dlhodobé zabezpečenie likvidácie odpa-

dov 0,087 0,0162 0,0811 0,0811 

2 Sociálny vplyv -  

Sub - 3Sociálny feedback - odozva na pracov-

nom trhu 0,009 0,0229 0,0045 0,0596 

3 Socio- ekonomik Sub 4 0,034 0,0542 0,0057 0,0271 

4 Ekonomický vplyv 

Green marketing ako podpora predaja 0,010 0,0042 0,0533 0,0184 

Efektívnosť tvorby patentov a inovácii 0,002 0,0072 0,0021 0,0242 

Zvýšenie ročných príjmov 0,004 0,0041 0,0170 0,0016 

5 Eko-environ vplyv 

Skracovanie manipulačných trás odpadu - 

expozícia ľudí  0,011 0,0014 0,0172 0,0030 

6 

Environmentálny 

vplyv Vplyv na kvalitu ţivota v regióne 0,023 0,0013 0,0158 0,0028 

     1,000 0,280 0,240 0,120 

                

Tab. 5 Porovnávanie variantov podľa plnenia jednotlivých kritérií -výsledný prehľad 

 

V prípade rozhodovacieho modelu nelineárnej siete vyuţijeme metódu ANP. Z hľadiska zlo-

ţitosti len jednoducho znázornená riadiaca nelineárna hierarchia (obr.5). Rozhodovanie takto 

štruktúrovaných úloh je vhodné riešiť programom SuperDecision. 
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Obr. 5 Nelineárna hierarchická štruktúra rozhodovania 

 

 

Cluster -

Alternatívy 

A1, A2, A3 

Cluster – 

Kritériá sociál-

ne 

Cluster – 

Kritériá envi-

ronmentálny 

vplyv 

Cluster – 

Kritériá socio-

environmentálne 

subnet 

Cluster – 

Kritériá ekon-

environ vplyv 

Cluster – 

Kritériá socio-

ekonomické 

Cluster – 

Kritériá ekonomic-

ký vplyv 

subnet 
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 Scenáre/Alternatívy BOCR kritériá – riadiace Charakteristiky Strategické kritériá cieľ 

 

    Riadiaca sieť rozhodovania       Strategická hierarchia 

     ANP/BOCR        AHP 

Návrh 

stratégie 

udrţateľného 

rozvoja 

Dekompozícia 

stratégie 

Scenár 1 

Scenár 2 

Scenár 3 

Scenár..m 

. 

. 

. 

. 

 

 

Kriterium B1 

Kriterium B2 

Kriterium B...n 

 

Kriterium O1 

Kriterium O2 

Kriterium O...n 

 

Kriterium C1 

Kriterium C2 

Kriterium C...n 

 

Kriterium R1 

Kriterium R2 

Kriterium R...n 

Kompozícia 

Stratégie  

 

Cieľ problému 

poradie 

Prínos 

B 

Náklady 

C 
 

Príleţitosť 

O 
 

Riziká 

R 
 

Strategické 

kritérium 

1 

Strategické 

kritérium 

2 

Strategické 

kritérium 

3 

Strategické 

kritérium 

N 

. 

. 

. 

. 

 

Cieľ problému 

Poradie scenárov, 

alebo sub-stratégií 

FEEDBACK 

Obr. 6 Návrh rozhodovacieho 
procesu pri tvorbe stratégie 

udržateľného rozvoja. 
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Schéma ANP/BOCR s AHP rozhodovanie: Hodnotiteľ - 1/1team, bez časového hľadiska nie je DHP/DNP(dynamic network process, dynamic hierarchical process) 
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Vzhľadom na rozsiahlosť výpočtu takisto uvádzam len schému rozhodovacieho procesu. Ako 

vidno s návrhu rozhodovacieho modelu ANP s BOCR alternatívy boli vytvorené rozčlenením 

navrhovanej stratégie na jednotlivé scenáre. Výsledkom rozhodovacieho procesu je určenie 

poradia dôleţitosti jednotlivých scenárov ako čiastkových stratégií celkovej stratégie 

s pohľadu prínosu a príleţitostí a nákladov a rizík (BOCR). Na základe tohto rozhodovacieho 

modelu je moţné naplánovať aj postupné plnenie čiastkových stratégií za účelom vytvorenia 

komplexnej stratégie. Toto určenie poradia dôleţitosti je zároveň aj potenciálne spätnou 

väzbou tohto rozhodovacieho modelu ku prípadnému prepracovaniu navrhovanej stratégie. 

Keďţe rozhodovací proces má statický charakter môţe byť zaujímavé preskúmať, akým spô-

sobom bude vplývať časové hľadisko na kvalitu výsledného rozhodnutia s pohľadu aplikácie 

dynamických metód DHP a DNP. 

ZÁVĚR 

S pohľadu udrţateľného rozvoja bude zaujímavé navrhnúť aj iné indikátory rozhodovania ako 

sú prínosy, príleţitosti, náklady a riziká. Rubin (Swap and associates, 1984) navrhol 6 indiká-

torov kvality pre rozhodovanie, ktoré sú zamerané na dosiahnutie a udrţanie cieľov. 

(Brightman; 1980,1988): „účinnosť, zodpovedný rozvoj a a analyzovanie variantov, spravod-

livosť, osobné uspokojenie a morálka, efektívne vodcovstvo a dlhodobý rast.“  

Väčšina týchto indikátorov je v súčasnosti veľmi aktuálna a táto mnoţina indikátorov 

s pohľadu udrţateľného rozvoja by mohla byť rozšírená ešte o mnoţstvo ďalších indikátorov 

ako sú spoločenská zodpovednosť, environmentálna efektívnosť atď. Samozrejme táto zmena 

indikátorov má zásadný vplyv na výslednú interpretáciu navrhovaného modelu. 
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ABSTRAKT  

Onemocnění pohybového aparátu představuje v současnosti jeden z nejzávaţnějších problémŧ 

nejen u pracovníkŧ ve výrobě, ale i u administrativních pracovníkŧ a ve velké míře u ošetřují-

cích lékařŧ a zdravotního personálu. Tato skupina je ohroţena zejména jednostranným zatíţe-

ním, coţ vede k poškození kosterního aparátu a celé páteře. Předcházet těmto problémŧm je 

moţné vyuţitím simulací, které dokáţou určit, které polohy jsou jiţ bolestivé a nepřijatelné a 

hledat řešení, jak těmto nedokonalostem zabránit. Tento příspěvek se věnuje hodnocení ergo-

nomického zatíţení zubního lékaře při práci s pacienty a následným moţnostem řešení pro-

blémŧ s vyuţitím softwaru Tecnomatix Jack. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ergonomie, muskuloskeletální poruchy, simulace. 

ABSTRACT 

Musculoskeletal disorders are presently one of the gravest problems not only among workers 

in manufacturing, but also administrative staff and a great extent at the treating physician doc-

tors and medical staff. This group is particularly vulnerable to unilateral load, leading to alte-

red skeletal apparatus and the entire spine. Prevent these problems can be simulation that can 

determine which positions are painful and unacceptable already and find a solution on how to 

prevent imperfection. This paper is the evaluation of ergonomic load of dentist in work with 

patients and follow-up options problems using the software Tecnomatix Jack. 

KEY WORDS 

Ergonomics, muskuloskeletal disorders, simulation. 

ÚVOD 

Charakter výroby se během několika desítek let výrazně změnil, kdy manuální práce je čím 

dál více nahrazována novými technologiemi, které se neustále rozvíjejí. Přesto lidský faktor i 

nadále hraje dŧleţitou roli v celém výrobním procesu a pracovníci jsou stále vystavováni rŧz-

ným zdravotním rizikŧm. Závaţný problém v současnosti představují onemocnění pohybové-

ho aparátu (muskuloskeletální poruchy), které znamenají komplikace nejen pro samotné pra-

covníky, ale i pro podniky, kterým přinášejí nemalé ekonomické ztráty. Tato onemocnění se 

však netýkají pouze výrobních podnikŧ. Muskuloskeletální poruchy představují velké riziko 

tam, kde dochází k jednostrannému přetěţování svalových skupin, ať uţ zvedáním těţkých 

břemen nebo prací ve vnucených polohách. Těmto rizikovým faktorŧm jsou vystaveny i oso-

by pracující v oblasti péče a zdravotnictví. V navrhování výrobních systémŧ se vyuţívá celé 

řady pokročilých metod včetně simulací. Tyto metody však mŧţeme nasadit i v oblastech, 

které nemají s výrobou téměř nic společného a přesto dokáţou usnadnit práci.  
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Následující příspěvek je zaměřen na hodnocení zátěţe v zubní ordinaci s vyuţitím ergono-

mického softwaru Tecnomatix Jack. 

1 MUSKULOSKELETÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ A VÝZNAM ERGONOMIE 

Ať uţ se jedná o jakoukoli práci, na pracovníka pŧsobí celá řada škodlivých vlivŧ, které jsou 

příčinou pracovní zátěţe na zdraví. Krátkodobé z velké části ustoupí po odpočinku nebo po 

ukončení pracovní činnosti. Jde zejména o lokální únavu končetin, napětí v dŧsledku časové-

ho tlaku apod. Dlouhodobé škodlivé vlivy ale často vedou k nevratným poškozením zdraví. 

Tato poškození pak řadíme do skupiny tzv. muskuloskeletálních poruch (MSD), které 

v současnosti představují velmi závaţný problém v celé Evropě. [1] 

Muskuloskeletální poruchy spadají mezi onemocnění týkající se nervŧ, svalŧ, šlach a opěr-

ných struktur a většinou se jedná o kumulativní poruchy vyvolané opakovanou expozicí vy-

soké pracovní zátěţe. Tato nemocnění jsou odpovědná za téměř polovinu veškerých absencí 

delších neţ tři dny. Pouze malá část z nich je však uznatelná jako nemoc z povolání podle 

nařízení vlády č. 209/1995 Sb., přesto jsou na předních příčkách v příčinách pracovních ne-

schopností. 

Vhodnou prevencí proti vzniku MSD je implementace ergonomických principŧ, které mohou 

sníţit riziko onemocnění o 30 – 40%. Ergonomie se snaţí k řešení problémŧ přistupovat sys-

témově a přispívat tak ke zlepšování pohody a podmínek člověka při jeho činnostech, coţ 

vede k rŧstu produktivity a rozvoji osobnosti. [2] 

1.1 Význam simulací v ergonomii 

Moţností, jak omezovat vznik MSD je jistě celá řada. S rozvojem nových informačních tech-

nologií však mŧţeme řešit problémy do té míry, ţe jejich vzniku jsme schopni zabránit ještě 

dříve, neţ se vŧbec objeví. S jedním takovým řešením přišla i společnost Siemens PLM Soft-

ware, která uvedla na trh ergonomický software Tecnomatix Jack. Tento nástroj je vhodným 

pomocníkem nejen pracovních lékařŧ, ergonomŧ a technikŧ BOZP, ale i technologŧ, kon-

struktérŧ a dalších odborníkŧ. 

Přestoţe se tyto technologie vyuţívají více v navrhování výrobních systémŧ, jejich uplatnění 

mŧţeme najít v oblastech hodnocení pracovní zátěţe na jakékoli pozici. 

1.2 Případová studie vyuţití softwaru Tecnomatix Jack v zubní ordinaci 

Následující případová studie se snaţí ukázat moţnosti vyuţití softwaru Jack při hodnocení 

pracovní zátěţe zubního lékaře. Jedná se o konkrétní zubní ordinaci v Kuřimi. 

Prvním krokem bylo vytvoření modelu ordinace. Jack umoţňuje jak vytváření vlastních ob-

jektŧ, tak i importování JT modelŧ. Při tvorbě modelu bylo vyuţito obojího, kdy vybavení 

bylo tvořeno podle návrhŧ přímo v programu, příslušenství jako zubařské křeslo, osvětlení 

apod. byly vytvořeny v jiných programech a následně vloţeny do celého modelu.  

Největší část pracovní doby stráví zubař u zubního křesla při ošetření pacienta. Ošetření pro-

vádí vestoje, a protoţe má k pacientovi přístup pouze z jedné strany, dochází u něj 

ke značnému jednostrannému přetěţování páteře. Software Jack nabízí několik ergonomic-

kých analýz, díky nimţ mŧţeme určit, k jakému přetíţení a do jaké míry dochází. V této pří-

padové studii byla vybrána analýza RULA, která hodnotí zatíţení částí těla rozdělených do 

dvou skupin. První skupinu tvoří horní končetiny včetně zápěstí a jeho vytočení, druhou pak 

krk a trup. Jednotlivým částem těla je přiřazena základní poloha se základním bodovým 

ohodnocením, ke které se následně přičítají další body v závislosti na odchylce od této zá-

kladní polohy. Dále se při hodnocení vyuţívá i skóre svalového, silového a zátěţového. Tyto 

hodnoty se nakonec přepočítají a výsledkem jsou hodnoty odpovídající jednotlivým kategori-

ím: 

1. Kategorie – skóre 1 aţ 2, práce je přijatelná, pokud není prováděna po dlouhou dobu. 
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2. Kategorie – skóre 3 aţ 4, jsou potřebná další hodnocení a měly by být poţadovány 

změny. 

3. Kategorie – skóre 5 aţ 6, změnu je zapotřebí provést co nejdříve. 

4. Kategorie – skóre 7, změna je nutná okamţitě. [2] 

Následující obrázky znázorňují současný stav a hodnocení pracovních poloh, v jakých svou 

práci zubní lékař vykonává. Dále jsou zobrazeny moţnosti řešení změny pracovní polohy a 

jejich následné analýzy, které ukazují, co se změnilo oproti pŧvodnímu řešení. 

 

 
Obr. 6 Analýza zatíţení při práci v stoje[vlastní zpracování] 

 

 
Obr. 7 Analýza zatíţení při práci vstoje [vlastní zpracování] 

Na obrázcích 1 a 2 je jasně vidět, ţe tyto polohy představují vysoké riziko poškození hodno-

cených částí těla, coţ znamená najít opatření, která by tato rizika omezila. Řešením je jistě 

změna pracovní polohy. Práci rukou pravděpodobně nebudeme schopni významně ovlivnit, 

změny však mŧţeme provádět s polohou a nakloněním trupu a krku. 
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Na obrázku č. 3 se tedy poloha vstoje změnila na polohu vsedě. 

 

Obr. 8 Analýza zatíţení při práci vsedě z boku [vlastní zpracování] 

Přestoţe skóre zatíţení horních končetin se změnilo jen nepatrně, u zatíţení krku a trupu kles-

ly hodnoty z pŧvodních 8 bodŧ na 2. Celkové skóre se tedy změnilo ze 7 bodŧ na 4, coţ zna-

mená, ţe se podařilo sníţit riziko poškození hodnocených částí těla na přijatelnou úroveň. 

Podobného výsledku bylo dosaţeno i v druhém řešení. 

 

 

Obr. 9 Analýza zatíţení při práci vsedě zezadu.[vlastní zpracování] 

V tomto případě sedí zubař za pacientem, který na zubařském křesle leţí. V této poloze nedo-

chází k vytáčení trupu ani krku, horní končetiny nemusí být v příliš zvednuté poloze, coţ se 

projevilo i v jednotlivých hodnotách analýzy a celkové skóre se sníţilo na konečnou hodnotu 

3. 

Z provedených analýz je tedy zřejmé, ţe změnou pracovní polohy mŧţeme dosáhnout vý-

znamného sníţení rizika poškození pohybového aparátu, coţ se mŧţe dlouhodobě odrazit 

v pracovním výkonu a celkové pohodě člověka.  
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ZÁVĚR 

I kdyţ se mŧţe zdát, ţe práce zubaře je velmi odlišná od té, která probíhá ve výrobních podni-

cích, nevhodné pracovní polohy, které jsou dŧsledkem bolestí a onemocnění pohybového apa-

rátu se vyskytují na všech typech pracovišť. Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat, jakým zpŧ-

sobem nám mohou pomáhat moderní technologie, konkrétně ergonomické softwary, díky 

nimţ mŧţeme snadno zhodnotit, zda je pracovní místo pro člověka vhodně uspořádané, zda 

nedochází ke kolizím, zda jsou pracovní polohy přijatelné, příp. které faktory mohou předsta-

vovat zvýšené riziko poškození zdraví. A proto, ţe mezi bezpečností, kvalitou a produktivitou 

existuje velmi úzký vztah, přispívá „zdravé“ pracoviště k rŧstu konkurenceschopnosti celého 

podniku. 
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ABSTRAKT  

Předkládaný text mapuje základní problematiku přístupu k informacím a znalostem v koncep-

tu učící se organizace a organizačního učení, se zvláštním ohledem na multiagentovou simu-

laci vybraných, stěţejních procesŧ, nutných pro správnou funkci těchto konceptŧ. 

Článek poskytuje východiska k dalším, hlubším výzkumŧm na poli organizačního učení a 

učících se organizací. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

simulace, učící se organizace, organizační učení, znalost, informace, znalostní management  

ABSTRACT  

This article analyses the fundamental issue of Learning organization concept and Organizati-

onal learning and it is focused especially on multiagent simulations of selected, fundamental 

processes, which are essential for right functionality of those concepts. 

This paper makes ground for future extensional researches in field of organizational learning 

and learning organizations. 

KEY WORDS  

Simulation, learning organization, organizational learning, knowledge, information, knowled-

ge management 

ÚVOD 

Svět se mění, je mnohem globalizovanější, hranice jednotlivých odvětví se stírají a ekono-

mické systémy jsou stále komplexnější. Změna je skutečně „jedinou jistotou nové doby.“ 

V takovémto prostředí jiţ není pro neefektivní, doţívající organizační model současnosti mís-

to.  

Není-li organizace schopna inovovat a učit se novým věcem rychleji neţ jaké je tempo těchto 

změn, zcela pochopitelně zŧstává pozadu.  

Text tohoto článku se inspiruje především slavnou statí F. A. Hayeka „The Use of Knowledge 

in Society“ [3] a neméně významnou Teorií informací G. J. Stiglera [13]. Zvláštní dŧraz je 

však kladen na nové, moderní trendy přístupu k informacím a znalostem, v čele s konceptem 

tzv. „Učící se organizace“ a jejich simulace pomocí multiagentového systému. 

1 RACIONÁLNÍ (EKONOMICKÝ) ŘÁD 

Jedním ze základních problémŧ při tvorbě racionálního, na znalostech zaloţeného (ekonomic-

kého) řádu je decentralizace potřebných informací. Obtíţnost problému je dána právě faktem, 

ţe zvláště znalost daných okolností, které musíme pro orientaci v problému vyuţívat, nikdy 

neexistuje v koncentrované nebo integrované formě. [3] 

Znalosti (ale pochopitelně i informace) jsou obecně téměř vţdy, z logiky věci, neúplné, roz-

ptýlené jak časově tak i geograficky a jsou mnohdy rozporuplné, protichŧdné. 
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Problém navíc nespočívá pouze v tom jak alokovat dané, či lépe řečeno známé, zdroje jedin-

cem na řešení konkrétního problému, ale i v tom jak obecně, pro širší aplikaci, pouţít zdrojŧ 

dostupných výlučně jednotlivcŧm pro účely, jejichţ relativní (nikoliv absolutní!) význam zna-

jí opět pouze jedinci. Jde tedy i o vyuţití znalostí a informací, které nejsou ve své totalitě dány 

nikomu! [3] 

Stigler k tomuto dodává, ţe informace nejsou statkem volným, ale vázaným. Informace nutné 

k vytváření znalostí nejsou (a ani díky dynamice systému nemohou být) zadarmo a volně do-

stupné. Racionálně uvaţující jedinec tedy ani nemá zájem na tom schraňovat veškeré dostup-

né informace, dobrovolně přistupuje na určitý stupeň neinformovanosti a informace poptává 

jen do stavu vyrovnání mezního uţitku z informace a mezními náklady na její získání a drţení 

(!). [13] 

2 ZNALOST JAKO VÝHODA 

Z podstaty věci dále vyplývá, ţe v systému figuruje i určitý počet neorganizovaných, mnohdy 

neartikulovaných (tzv. taktních) znalostí. Hayek o těchto informacích uvaţuje jako o znalos-

tech konkrétních okolností v konkrétním čase a prostoru. Jako příklad mohou být uváděny 

specifické znalosti burzovních makléřŧ o plánech konkrétních akcionářŧ společností v daném 

čase a o jejich dopadech na příslušný finanční trh. Příklady mohou být samozřejmě i daleko 

banálnější. Dŧleţité ale je, ţe takovéto informace nejsou současnými prostředky, ať uţ data-

bázovými, nebo statistickými, ve své podstatě zachytitelné. [3] 

Lze říci, ţe díky drţení specifické informace má kaţdý jedinec určitou výhodu oproti ostat-

ním, umoţňující jeho rychlejší a přesnější adaptaci na případnou změnu. Z globálního pohle-

du je zhodnocení takovéto výhody společností (či spíše společenstvím) moţné pouze 

v případě, pokud tento jedinec mŧţe alespoň částečně participovat na rozhodování a řízení. 

Centralizací řízení a centralizací informací se pruţnost reakcí a výhoda daná jedinci zcela 

ztrácí. [3], [12] 

Je proto nutné klást dŧraz spíše na aktivní tvorbu znalostí a podporu učení podporujícího pro-

středí a posun od tradičního „lineárního“, reaktivního myšlení směrem k myšlení systémové-

mu a proaktivnímu. Nezbytná je také rekonfigurace současných procesŧ učení a spolupráce 

tak, aby se organizace i její jednotliví členové stali pruţnějšími, aktivnějšími a odpovědnější-

mi za svou vlastní budoucnost. [12] 

3 ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ 

S výše diskutovanou problematikou uţívání znalostí, bezprostředně souvisí i problém rozho-

dování a plánování uvnitř i vně organizace. 

Rozhodnutí není moţné činit na základě omezených, byť dŧvěrně známých, faktŧ. Zjevným, 

výše naznačeným, problémem je předávání podkladŧ pro rozhodnutí jedincem a jejich zákoni-

té zkreslení a nedostupnost v „pravý čas“. [3] Tato skutečnost nahrává Hayekem opatrně pro-

sazované decentralizaci. Obrácenou stranou mince je ale potřeba zasazovat tyto, z globálního 

pohledu, kusé informace do souvislostí, umoţňujících přesnější pohled na problém. Situace je 

pravděpodobně rŧzná v závislosti na rŧzných druzích znalostí, otázka ale i tak samozřejmě 

zŧstává. 

Jakým zpŧsobem vlastně koordinovat oddělené jednání jedincŧ a jak nejlépe vyuţít jimi drţe-

ných, z globálního pohledu rozptýlených znalostí? Na trhu je podle Hayeka tímto prvkem, 

koordinujícím jednání jedincŧ cena. Podle Stiglera pak mezní uţitek a mezní náklady. [13] 

V organizaci, lhostejno zda jde o výrobní podnik nebo univerzitu, je (nebo by alespoň měla 

být) situace jiná. Kdo má vlastně plánovat, tedy provádět vzájemně svázaná rozhodnutí o alo-

kaci disponibilních zdrojŧ?  
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Odpovědí, ačkoliv tímto směrem pravděpodobně ani autoři svŧj výzkum nedefinovali, mŧţe 

být přeměna organizace směrem definovaným teorií konceptu tzv. učící se organizace. 

Koncept učící se organizace je patrně nejpropracovanějším a nejekonomičtějším přístupem 

ke zvyšování konkurenceschopnosti a k systémovému, komplexnímu rozvoji moderní organi-

zace.  

4 UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

P. Senge, jeden z hlavních představitelŧ tohoto konceptu popisuje učící se organizaci jako 

místo, kde „(…) lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout poţadovaných výsledkŧ (…) 

kde se lidé ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními (…) kde lidé postupně objevují, jak se 

podílejí na vytváření reality a jak ji mohou měnit.“ [18, s. 45] 

Prakticky kaţdý z teoretikŧ však definuje učící se organizaci vlastním zpŧsobem. 

Podle L. Kostroně [9] jde především o budování organizační kultury, která je schopná uvolnit 

tzv. tacitní (neartikulované) znalosti. Kostroň v této souvislosti dále tvrdí, ţe budoucí úspěšné 

organizace musí systematicky pěstovat cílevědomost, musí motivovat jedince k spolupráci a 

výměně znalostí. 

K. Watkins a V. Marsick ve své práci „Sculpting the learning organization“ zdŧrazňují stra-

tegickou hodnotu konceptu. Proklamují, ţe v učící se organizaci “(…) dochází k učení na 

úrovni jednotlivcŧ, týmŧ, organizace, dokonce i na úrovni komunity (…) jde o setrvalý, stra-

tegicky vyuţitý proces – integrovaný a paralelně běţící spolu s pracovním procesem (…) roz-

víjí zpŧsobilost organizace inovovat a rŧst. Učící se organizace má zabudované systémy, které 

podchycují učení a umoţňují jeho sdílení.“ [18, s. 58] 

Výčet by samozřejmě mohl dále pokračovat, obecně lze ale říct, ţe učící se organizace 

v podstatě sestává ze tří komponent, jaksi fundamentální komponentou jsou samotné učící se 

procesy, dále je to učící se prostředí, které tyto procesy podporuje. Tyto dvě komponenty jsou 

zastřešovány a podporovány vŧdcovským („leadership“) stylem vedení. [18]  

Procesy jsou navzájem propojeny, je k nim přistupováno systémově. V učící se organizaci 

neprobíhá ţádná významná akce bez návaznosti na ostatní. Příkladem mŧţe být propojení 

systému odměňování, podpory rozvoje hierarchické struktury. [5], [12]  

Učení v učící se organizaci je jakousi normou, prostupující organizací v podobě těţko artiku-

lovatelné atmosféry. Není (nemá být) ovlivněno přirozenou fluktuací zaměstnancŧ. Jde o pev-

nou součást vzorcŧ chování všech členŧ organizace, svou podstatou vysoce převyšující „pou-

hé“ úsilí jednotlivcŧ. [18] Nápady a znalosti jsou volně šířeny, upravovány a vyuţívány na-

příč organizačními strukturami. Bariéry, omezující tyto procesy, jsou aktivně odbourávány. 

Pro koncept učící se organizace je typické dělení na tzv. niţší (jednosmyčkové) učení, typické 

při zlepšování daných stavŧ a vyšší (vícesmyčkové), tedy proaktivní učení, charakteristické 

nerutinními postupy. [17], [18]  

V současné době je koncept učící se organizace pravděpodobně nejpropracovanějším, neje-

fektivnějším a nejekonomičtějším přístupem ke zvyšování konkurenceschopnosti a k systé-

movému, komplexnímu rozvoji organizace.  

Právě porovnání efektivnosti uspořádání, které se dá označit za učící se organizaci 

s uskupením, znalostně lépe vybavených, expertŧ, kteří nejsou ochotní, či schopní efektivní 

spolupráce, bylo primárním účelem námi provedené simulace. 
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5 SIMULACE 

Simulace porovnávající vývoj učící se organizace s organizací tvořenou experty, je vytvořena 

v prostředí NetLogo 4.1.1. V této simulaci je porovnávána úspěšnost řešení stejného problé-

mu expertem a členem učící se organizace.  

Celá populace je rozdělena na dvě části. První část, zobrazující učící se organizaci (v simulaci 

označování jako „kworkers“), je tvořena jedinci, kteří spolu komunikují a v prŧběhu komuni-

kace si vyměňují informace, čímţ se i zvyšují jejich znalosti. Druhou část tvoří experti (v si-

mulaci označování jako „experts“), jejichţ charakteristickou vlastností je nemoţnost (či píše 

neochota) komunikace. Experti se vyznačují vyšší odborností a tím i větší pravděpodobností 

úspěšného řešení problémŧ. Zlepšování kvalifikace expertŧ probíhá pomalejším tempem neţ 

v učící se organizaci a nedochází při ní k interakci expertŧ. 

Při startu simulace jsou podle nastavení vytvořeny dvě skupiny jedincŧ s rŧznými počáteční-

mi vlastnosti. Při začátku simulace se předpokládá, ţe experti mají lepší znalosti neţ členové 

učící se organizace. 

Členové učící se organizace se navzájem učí a zlepšují své vlastnosti. V nastavení simulace je 

moţné určit efektivitu toho učení. Stejně tak je moţné nastavit i rychlost zlepšování vlastností 

expertŧ.  

Úspěšnost obou skupin je měřena tak, ţe náhodně vybraní členové jsou vţdy po určitém na-

stavitelném intervalu, ve kterém se mohou obě skupiny zlepšovat ve svých vlastnostech (lze 

interpretovat jako mezidobí mezi dvěma projekty, ve kterém dochází k výměně názorŧ, zku-

šeností, školením a kurzŧm), postavení před stejný problém. Sloţitost tohoto problému je vy-

generována náhodně a je pro obě skupiny stejná. Pravděpodobnost vyřešení problému je zá-

vislá na rozdílu mezi poţadovanou velikostí jednotlivých znalostí a znalostí příslušných řeši-

telŧ a na nastavení citlivosti na rozdíl těchto hodnot. Pravděpodobnost úspěchu lze také ovliv-

nit nastavením náhodných vlivŧ, sniţujících tuto pravděpodobnost. 

Na grafu je moţné pozorovat vývoj situace, kde jsou zobrazeny počty úspěšných a neúspěš-

ných řešení situací zástupcŧ obou skupin. 

a. Výsledky simulace 

Pro faktorovou analýzu výše prezentovaných vlivŧ na rychlost a správnost řešení náhodně 

generovaného problému, byla velikost obou skupin nastavena na 30 členŧ. Mezera mezi při-

řazením jednotlivých, nových úkolŧ byla, pro zjednodušení prezentace tohoto základního 

modelu, udrţována konstantní. Pravděpodobnost náhodných vlivŧ, ovlivňujících úspěšnost 

řešení zadaného problému byla rovněţ v této fázi ponechána u všech simulací na stejné úrov-

ni. Tzv. „efekt neznalosti“, tedy obtíţnost dokončení práce při nedostatečné dílčí znalosti, 

potřebné pro dokončení práce, byl nastaven na střed stupnice, přičemţ krajní body stupnice 

označují situace, kdy nedostatečná znalost vŧbec nevadí a kdy díky nedostatečné znalosti pro-

jekt nelze dokončit. 

Předmětem, v článku uváděné, simulace je pouze definice vlivu schopnosti učit se, předávat 

si informace, kooperovat na řešení problémŧ v čase. 

Prezentované výsledky jsou prŧměrným výsledkem 100 nezávislých simulací, při daném na-

stavení chování modelu. 

Obr. 1 zobrazuje první druh simulace, kde je nastavena nereálně (stonásobně) vysoká učenli-

vost pracovníkŧ učící se organizace. 
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Obr. 1 Simulace extrémně učenlivých pracovníkŧ učící se organizace v programu NetLogo 

Expertní pracovníci jsou sice v základním nastavení 5x schopnější neţ členové učící se orga-

nizace, ale jejich učenlivost je stokrát niţší.  

Členové učící se organizace, schopní takto efektivního učení a vzájemné výměny znalostí, 

dostihnou expertní skupinu jiţ po 116 tazích, tedy přibliţně 6 společných projektech. 

V začátku simulace pochopitelně dominují experti s vysokou počáteční znalostí, velmi rychle 

však dochází k vyrovnání znalostí expertŧ a pracovníkŧ učící se organizace, zároveň se vy-

rovnává i počet správně a chybně řešených úkolŧ. Od sedmého projektu by jiţ dominoval tým 

učící se organizace. 

Tento příklad je zjevně extrémní, má pouze deklarovat sílu kooperace a učení uvnitř týmu. 

Výstup simulace na obr. 2 zobrazuje opačně extrémní situaci, kdy je tým expertŧ stokrát 

učenlivější, neţ tým učící se organizace, při jinak stejných parametrech. 

 
Obr.  2  Simulace extrémně učenlivých expertŧ v programu NetLogo 

Pětkrát zručnější tým expertŧ, schopný stonásobně rychlejšího učení (byť bez vzájemné spo-

lupráce) je pro tým učící se organizace, za těchto okolností, neporovnatelný. 

Chybovost týmu učící se organizace, neschopného efektivního učení, prudce roste a dispro-

porce mezi týmy se přibývajícími znalostmi expertŧ neustále zvětšuje. 

Tato extrémní simulace podtrhuje význam znalostí v týmu. Pokud jsou navíc doplněny vý-

bornou učenlivostí, je jiţ intuitivně zřejmé, ţe výstupy týmu budou na velmi dobré úrovni. 

Konečně poslední z ukázkových simulací prezentuje jakýsi reálný stav, kdy tým expertŧ pře-

vyšuje tým učící se organizace svými vstupními znalostmi, ale členové učící se organizace 

zvládají efektivněji spolupracovat. 
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Obr. 3 Simulace reálné situace v programu NetLogo 

Experti jsou ve výchozím stavu pětkrát schopnější neţ členové učící se organizace, ale na 

rozdíl od členŧ učící se organizace se primárně neučí od sebe navzájem, ale z externích zdrojŧ 

(samostudium) a v třikrát delších časových úsecích (chybí proaktivita chování, typická právě 

pro samostatné pracovníky). 

Ze začátku simulace pochopitelně převaţuje úspěšnost expertŧ při řešení problémŧ. 

S narŧstající dobou, po kterou si členové učící se organizace mohou vyměňovat informace, se 

zvyšuje jejich úspěšnost. Po určité době dochází k vyrovnání úspěšností a později k převaze 

úspěšných řešení členŧ učící se organizace nad experty.  

V tomto případě odpovídá vyrovnání znalostí expertŧ a pracovníkŧ učící se organizace přesně 

56 společně řešeným projektŧm s náhodně generovanou náročností. 

Lze tedy tvrdit, ţe kooperace a vzájemné doplňování a zlepšování uvnitř týmu relativně hŧře 

znalostně vybavených pracovníkŧ přináší po určité době lepší výsledky, neţ samostatná čin-

nost, nebo velmi omezená spolupráce uvnitř „týmu“ velmi dobře znalostně vybavených ex-

pertŧ. 

6 DISKUZE A DALŠÍ MOŢNOSTI VÝZKUMU 

Prezentovaný model je velmi zjednodušenou interpretací velmi rozsáhlé problematiky učících 

se organizací, definované například v [7], [11], [12], [18]. Podle chování simulace a porovná-

ní s dalšími výzkumy, prezentovanými například v práci K. Hou [4], či práci S. H. Jeonga a 

kol. [6], lze soudit, ţe i přes zřejmé nedokonalosti, v základních rysech kopíruje realitu.  

Velmi zajímavým a dŧleţitým aspektem dalšího výzkumu bude prvek koordinace uvnitř týmŧ 

a definice jeho mechanizmu v učícím se týmu. Výchozí model uvaţuje z velké části samoří-

zení jednotlivých členŧ (a to i v případě týmu expertŧ!). Úskalí řízení, plánování a koordinace 

učících se týmŧ byla teoreticky rozebrána v kapitole 3 – Rozhodování a plánování. 

V následujících výzkumech budou tyto aspekty podrobeny hlubšímu zkoumání a to právě i za 

pomoci multiagentových simulací chování týmŧ. Z tohoto pohledu zajímavým se mŧţe jevit i 

aplikace principŧ „Leverage points“, tedy bodŧ pŧsobení na systém, prezentovaných D. H. 

Meadows ve známém článku „Places to Intervene in a Systems“. [14] 

Hlouběji zkoumán bude i vliv zvýšení pravděpodobnosti výskytu náhodných vlivŧ na schop-

nost (úspěšnost) řešení poţadovaných úkolŧ experty a týmy učících se organizací. Předpokla-

dem je, ţe pracovníci učící se organizace budou schopni daleko efektivnější adaptace ve vy-

soce volatilním, nepředvídatelném prostředí. Simulace by mohla pomoci specifikovat detaily 

zákonitostí spolupráce a adaptace uvnitř učících se týmŧ. Vliv vzájemné spolupráce a organi-

začního učení proto bude předmětem našich dalších výzkumŧ.  

Plánováno je rovněţ zachycení vlivu zapomínání a obnovování znalostí, oceňování rŧznoro-

dých informací, poměr mezního uţitku a mezních nákladŧ na získání informace v týmu ome-

zeně spolupracujících expertŧ a vysoce kooperativních pracovníkŧ učící se organizace, učení 

se z předchozích chyb, fluktuace zaměstnancŧ dané organizace atp. a tedy další přiblíţení 
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reálným korporátním podmínkám. Počítáno je samozřejmě i s verifikací získaných dat 

v prostředí reálných organizací. 

ZÁVĚR 

Informace představují v současném ekonomickém systému jednu z nejvýznamnějších výhod. 

Pokud je k informacím přistupováno stejně, jako k jakémukoliv jinému ekonomickému stat-

ku, nelze podle Stiglera jejich nedostatek přičítat nějaké nedokonalosti trhu jako takového, ale 

racionalitě spotřebitele maximalizujícího svŧj celkový uţitek (resp. minimalizující své nákla-

dy na sběr, třídění a transformaci patřičných znalostí).  

Uvaţujeme-li tuto teorii v souvislosti s Hayekovým názorem, ţe relevantní informace, tedy 

informace týkající se jednotlivých okolností v dané konkrétní situaci, jsou většinou vyuţívány 

pouze individuálně a jsou navíc rozptýleny jak v čase, tak i v prostoru, jsou vázány na jednot-

livce a jsou v zásadě nesdělitelné, nutně zde vyvstává otázka zpŧsobu plánování a efektivního 

vyuţívání a koordinace informací a znalostí, přinášející uţitek nějakému globálnímu spole-

čenství. V globálním prostředí mŧţe (ale podle našeho názoru nemusí) být tímto koordináto-

rem a facilitátorem trh. Máme za to, ţe v kaţdé jednotlivé organizaci je třeba vyuţit jiného, 

řekněme méně drastického a příhodnějšího, systému. Významné, systémové sníţení mezních 

nákladŧ, potřebných na získání nové informace a propojení informací stávajících, mŧţe být 

jednou z cest. 

Zde mŧţe být teorie učících se organizací komplexní odpovědí na tento problém, coţ potvrzu-

jí i prvotní simulace našeho modelu. Při simulacích řešení problémŧ s náhodně generovanou 

obtíţností, byla jiţ v základním modelu jasně prokázána uţitečnost vzájemné spolupráce, vý-

měny informací a podpory učení uvnitř organizace, jeţ by se dala nazvat jako učící se organi-

zace. 

V dalších výzkumech je plánováno další zpřesňování modelu a jeho hlubší propojování 

s Hayekovými, Stiglerovými a Sengeho tezemi a tezemi dalších příznivcŧ a odpŧrcŧ konceptu 

učící se organizace. 

Literatura 

[1] DRUCKER, P. Managing in the Next Society, Butterworth-Heinemann 2007.  

ISBN 978-07-50-68-5054 

[2] Galbraith [online]. USA: B. F. Galbraith, posl. úpravy 25. 01. 09 [cit. 2011-2-24] Do-

stupné n WWW: <http://knol.google.com/k/starting-worker-cooperatives-through-

dialogue#> 

[3] HAYEK, F. A.: The Use of Knowledge in Society, American Economic Review. 

XXXV, 1945 

[4] HOU, K.: Towards a Learning Organization Model for PBL: A Virtual Organizing Sce-

nario of Knowledge Synthesis, University of Macau, Macau, 2005 

[5] HUTCHENS, D. Lumíkovo dilema - Ţít smysluplný ţivot, vést s vizí, Praha: Profess 

Consulting, 2006. ISBN  978-80-7259-042-1 

[6] JEONG, S. H., LEE, T., KIM, I. S., LEE, M. H., KIM, M. J.: The effect of nurses' use  

of the principles of learning organization on organizational effectiveness, Journal  

of Advanced Nursing, 2007 

[7] KERKA, S.: Learning organization. Myths and realities, ERIC Clearinghouse on Adult, 

Career, and Vocational Education, Columbus, Ohio, 1995 

[8] KIM, D. H.: The Link between Individual and Organizational Learning, Fortune, 1993 

[9] KOSTROŇ, L.: Universita jako učící se a jako informace produkující organizace, Masarykova 

Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno, 2000 

[10] KOZELKOVÁ, P. Změna organizační kultury směrem k učící se organizaci, Brno: diplomová 

práce (Ing.). Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008 



 

405 
 

[11] ROUS, V., JAROLÍMKOVÁ, A.: Systémová podpora „učící se organizace“, Praha INFORUM 

2004: 10. Konference o profesionálních informačních zdrojích, 2004 

SENGE, P. M. Pátá disciplína – Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 

2007. ISBN 978-80-7261-162-1 

[12] STIGLER, G. J.: The Economics of Information. The Journal of Political Economy. Volume 

LXIX, 1961Meadows [online]. USA:  Meadows D. H., posl. úpravy 23. 08. 05 [cit. 2011-3-15] 

Dostupné na WWW: 

http://www.developerdotstar.com/mag/articles/places_intervene_system.html  

[13] Michelman [online]. USA: P. Michelman, posl. úpravy 15. 12. 08 [cit. 2011-2-27] Dostupné na 

WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=lUP4WcfNyAA&feature=related> 

[14] Moss [online]. USA: S. Mos, posl. úpravy 24. 11. 08 [cit. 2011-2-25] Dostupné z WWW: < 

http://www.psych-it.com.au/Psychlopedia/article.asp?id=221> 

[15] Smith [online]. M. K. posl. úpravy 07. 09. 09 [cit. 2011-2-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.infed.org/thinkers/argyris.htm> 

[16] TICHÁ, I. Učící se organizace, Praha: Alfa Publishing, 2005.  

ISBN 80-86851-19-2 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

406 
 

MODEL INTERAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ  

PODNIKATELE 

Ing. David Sousedík 
JVM-RPIC, spol. s r.o. 

Štefánikova 167, 760 30 Zlín 

sousedik@jvmrpic.cz / sousedik@fame.utb.cz 

ABSTRAKT 

Příspěvek představuje model Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele. Prezentuje 

jeho tři stěţejní oblasti („vzdělávání“, „komunikaci“ a „spolupráci“) a podrobně je popisuje. 

Uváděny jsou výsledky realizovaného výzkumu zaměřeného na ověření tohoto modelu 

s grafickým znázorněním základní struktury modelu. Výsledkem je návrh prostředí, které má 

za cíl připravit zájemce o podnikání na jejich podnikatelskou činnost. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Interaktivní prostředí, začínající podnikatelé, vzdělávání, komunikace, spolupráce  

ABSTRACT 

The paper presents model of the Interactive environment for starting entrepreneurs.  

It presents three fundamentals areas (education, communication and cooperation) and de-

scribes them in details. The paper features results of realized research focused on verification 

of the model with graphic presentation of basic model structure. The result is proposal of the 

environment, which has the goal to prepare persons interested in enterprise to their business 

activities. 

KEY WORDS 

Interactive environment, starting entrepreneurs, education, communication, cooperation 

ÚVOD 

Příspěvek představuje model Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele. 

V první části je prezentována základní vize modelu, na základě které byly definovány základ-

ní výzkumné otázky a hypotézy připravované disertační práce s názvem „Znalostní podpora 

začínajících podnikatelŧ prostřednictvím informačních a komunikačních technologií“. Příspě-

vek uvádí hlavní výsledky výzkumu, odpovídá na výzkumné otázky a ukazuje přehled přija-

tých a zamítnutých hypotéz. 

V další části je pozornost věnována podrobnému zpracování modelu, který je rozdělen na 

oblast „vzdělávání“, „komunikace“ a „spolupráce“. Pro lepší znázornění je ukázána jeho zá-

kladní struktura v grafickém provedení a jednotlivé oblasti jsou podrobně popisovány. 

1 ZÁKLADNÍ VIZE MODELU INTERAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Základní vizi interaktivního prostředí lze vyjádřit následovně: „Interaktivní prostředí pro 

začínající podnikatele je zaloţeno na třech stěţejních oblastech: 

 VZDĚLÁVÁNÍ (zájemce o podnikání má moţnost se zapojit do „on-line“ kurzu, 

který jej připraví pro začátek podnikání), 

 KOMUNIKACE (moţnost komunikovat se všemi, kdo se připravují na začátek pod-

nikání prostřednictvím sociální sítě), 

 SPOLUPRÁCE (zájemce o podnikání je spolutvŧrcem obsahu portálu zastřešující in-

teraktivní prostředí, má moţnost se k němu vyjadřovat a zasahovat do něj)“. 

Všechny tři oblasti jsou propojené a vytvářejí synergický efekt. Zájemce  

o podnikání se účastní „on-line“ kurzu, který jej připravuje pro začátek podnikání. Zároveň je 
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zapojen do komunity lidí stejného zájmu, se kterými si vyměňuje názory a zkušenosti, coţ 

přispívá ke „vzdělávacímu efektu“. Vybraný portál zaměřený na začínající podnikatele celé 

prostředí zastřešuje. Zájemce o podnikání musí být „jeho součástí“, musí to být ten, o kom se 

portál píše. 

Základní grafické znázornění modelu interaktivního prostředí je uvedeno na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 10 Grafický model interaktivního prostředí pro začínající podnikatele – vize 

Všechny tři oblasti jsou propojeny a navzájem se „podporují“ a „doplňují“, jsou nástrojem pro 

dosaţení hlavního cíle, který lze charakterizovat následovně: „Interaktivní prostředí přispěje 

k tomu, aby se ze „zájemce o podnikání“ stal úspěšný začínající podnikatel“. 

Interaktivní prostředí pro začínající podnikatele současně pracuje s vydefinovanými sluţbami 

„Webu 2.0“ a jejich implementací do tohoto prostředí. Při konstrukci modelu je snahou vyu-

ţívat maximum moţných nástrojŧ. 

Podstatné body lze shrnout následovně:  

 Základní myšlenkou je vytvořit takové prostředí, které bude s rostoucím počtem 

uţivatelů stále lepší. Jinými slovy vytvořit tzv. efekt „valící se koule“ (o webu se pí-

še i mimo něj a díky tomu na něj přichází stále více lidí). 

 Tato myšlenka, která vychází z definice „Webu 2.0“ Tima O'Reillyho, musí být ko-

nečným cílem vytvořeného interaktivního prostředí. 

 Dát zájemcům o podnikání prostor pro sdílení jejich názorů a zkušeností, které 

mohou být inspirující pro „naši firmu“ (umoţnit vzájemnou komunikaci). 

 Tento bod je v interaktivním prostředí zahrnut v části „komunikace“. Jedině pokud 

dáme prostor ke komunikaci a budeme tuto komunikaci moderovat (tzn. aktivně ji ří-

dit), tak se dozvíme, co zájemci o podnikání chtějí, a co by ocenili. V neposlední řa-

dě umoţníme interaktivnímu prostředí „ţít vlastním ţivotem“, coţ je velice dŧleţité 

pro jeho úspěch. 

 Uţivatelé interaktivního prostředí musejí být současně spolutvůrci obsahu a musejí 

mít moţnost daný obsah ovlivňovat a zasahovat do něj. 

 Tato podmínka je řešena v části „spolupráce“. Na specializovaném portále pro začí-

nající podnikatele zájemce o podnikání hledá informace, a to formou „od jednodu-

chého ke sloţitému“. Dalším dŧleţitým faktorem je motivace pro samotnou návštěvu 

stránek. Jen vynikající obsah portálu nebude zárukou vysoké návštěvnosti. Pokud 

však do portálu aplikujeme sluţby „Webu 2.0“, návštěvnost bude podpořena. Zájem-

ce o podnikání musí mít moţnost bodovat či známkovat jednotlivé články, volit nej-
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lepší články měsíce/týdne/dne, zapojovat se formou hodnotícího komentáře, zakládat 

fóra, prezentovat vlastní články nebo přidávat zajímavé odkazy s podnikatelskou té-

matikou. 

 Interaktivní prostředí musí nabízet unikátní informační obsah, případně šetřit čas 

či peníze uţivatelům, anebo jim peníze dokonce přinášet. 

 Tento bod rozšiřuje předcházející podmínku o „spolutvŧrcích obsahu“. Předávané in-

formace musí být nejen zajímavé, ale i uţitečné a aplikovatelné v praxi.  

 Musíme znát uţivatele interaktivního prostředí, musíme být schopni rychle říct, ko-

lik jich je a jak často se do tohoto prostředí přihlašují (např. v minulém týdnu, měsí-

ci, posledním pŧlroce apod.). 

 Celý systém interaktivního prostředí pochopitelně nemŧţe fungovat bez znalosti o 

počtu uţivatelŧ a jejich pravidelných návštěvách. Musíme být schopni vyčíst neje-

nom oblasti jejich zájmu, ale musíme znát i jejich počet a pravidelnost, s jakou pro-

středí navštěvují. 

 Pracovat s nejmodernějšími distribučními kanály (prostřednictvím tzv. „widgetu“ si 

uţivatel mŧţe vloţit naše interaktivní prostředí do vlastních webových stránek). 

 Při všech výše uvedených bodech by tvŧrce interaktivního prostředí neměl zapome-

nout vyuţívat nejmodernější distribuční kanály. Pro práci v interaktivním prostředí je 

dŧleţitá jednoduchost tohoto systému a uţivatelská přístupnost. [1] 

1.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

Z uvedené vize modelu interaktivního prostředí vyplynuly hlavní výzkumné otázky, s jejichţ 

pomocí byly formulovány hypotézy. Výzkumné otázky představovaly základ pro ověření mo-

delu pomocí kvantitativního výzkumu. Otázky byly koncipovány na tři stěţejní oblasti 

(„vzdělávání“, „komunikace“ a „spolupráce“) a na model jako celek. 

Výzkumné otázky byly poloţeny následovně: 

1. Osloví potenciální uchazeče o podnikání všechny tři oblasti („vzdělávání, komunika-

ce“ a „spolupráce“)? 

2. Bude moţnost zapojit se do „on-line“ kurzu pro začínající podnikatele pro zájemce o 

podnikání minimálně „zajímavá“? 

3. Bude nutné v rámci „komunikace“ vytvořit vlastní sociální síť nebo zájemci o pod-

nikání upřednostní komunikaci prostřednictvím jiţ stávajících sociálních sítí (např. 

facebook)? 

4. Jaký faktor by zájemce o podnikání nejvíce motivoval, aby se spolupodíleli na tvorbě 

daného prostředí a pravidelně navštěvovali portál, který toto prostředí zastřešuje? 

Na základě uvedených výzkumných otázek a připraveného „on-line“ dotazníkového šetření na 

stránkách „www.hwsystem.ic.cz“ byly vyjádřeny následující hypotézy: 

H1: Interaktivní prostředí pro začínající podnikatele musí fungovat jako celek navrţených 

částí (vzdělávání, komunikace, spolupráce). 

H2: Komunikace v rámci interaktivního prostředí musí vyuţívat jiţ existujících sociál-

ních sítí. 

H3: V části „vzdělávání“ bude za nejatraktivnější aktivitu hodnocena moţnost konzultace 

podnikatelského záměru s osobním poradcem. 

H4: Hlavním motivačním faktorem bude moţnost komunikace a navazování kontaktŧ 

v rámci široké komunity návštěvníkŧ daného prostředí. [2] 

1.1.1 Odpovědi na výzkumné otázky, ověření hypotéze 

Z výsledkŧ realizovaného šetření vyplynuly tyto odpovědi na poloţené výzkumné otázky: 
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 zájemce o podnikání oslovily všechny tři oblasti („vzdělávání, komunikace i spolu-

práce“), které musí fungovat jako celek, přičemţ hlavní dŧraz musí být kladen na ob-

last „vzdělávání“, 

 moţnost zapojit se do „on-line“ kurzu pro začínající podnikatele je pro zájemce za-

jímavá, za nejatraktivnější hodnotí „on-line“ konzultaci  

s osobním poradcem k problematice podnikatelského záměru a účast na  

e-learningovém kurzu upraveném dle osobních potřeb, 

 při tvorbě interaktivního prostředí je nutné vytvořit vlastní sociální síť, o komuni-

kaci přes jinou sociální síť (např. facebook) respondenti zájem neprojevili, 

 moţnost kontaktovat odborníky a ptát se na problematiku související se začátkem 

podnikání představuje hlavní motivační faktor, který by zajistil vysokou návštěv-

nost portálu zastřešujícího interaktivní prostředí, a zainteresoval tak návštěvníky na 

spolutvorbě tohoto portálu. 

Z dosaţených odpovědí na výzkumné otázky a z realizovaného dotazníkového šetření byl 

sestaven přehled přijatých a zamítnutých hypotéz. 

H1: Interaktivní prostředí pro začínající podnikatele musí fungovat jako celek navr-

ţených částí (vzdělávání, komunikace, spolupráce). 

 Daná hypotéza byla kvantitativním výzkumem potvrzena. Respondenty navrţený 

model interaktivního prostředí oslovil ve všech třech stěţejních oblastech. Interak-

tivní prostředí přijali jako funkční celek těchto tří částí. 

H2: Komunikace v rámci interaktivního prostředí musí vyuţívat jiţ existujících so-

ciálních sítí. 

 Hypotéze byla realizovaným výzkumem zamítnuta. Respondenti neprojevili vysoký 

zájem o stávající sociální sítě a upřednostňují vytvoření sociální sítě přímo v rámci 

interaktivního prostředí. 

H3: V části „vzdělávání“ bude za nejatraktivnější aktivitu hodnocena moţnost kon-

zultace podnikatelského záměru s osobním poradcem. 

 Hypotéza byla dotazníkovým šetřením potvrzena. Moţnost on-line konzultace 

s osobním poradcem k problematice podnikatelského záměru získala nejvíce odpo-

vědí. 

H4: Hlavním motivačním faktorem bude moţnost komunikace  

a navazování kontaktŧ v rámci široké komunity návštěvníkŧ daného prostředí. 

 Hypotéza byla realizovaným výzkumem zamítnuta. Hlavním motivačním faktorem, 

který zajistí opětovnou návštěvu portálu zastřešující interaktivní prostředí, je moţ-

nost kontaktovat odborníky a ptát se na problematiku související se začátkem podni-

kání. [2] 

2 PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ MODELU INTERAKTIVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Podrobné zpracování modelu vychází z uvedené vize, kde je interaktivní prostředí specifiko-

váno jako součást tří stěţejních oblastí. 

2.1 Vzdělávání 

V rámci „vzdělávání“ je zájemce o podnikání připravován na začátek podnikání, kdy prochází 

několika fázemi příprav. Jedná se o tyto stěţejní oblasti: 

 Vstupní test – účelem vstupního testu je zájemce o podnikání prozkoušet ze všeo-

becných znalostí, které jsou nutným základem pro začátek podnikání. Cílem je iden-

tifikovat silné a slabé stránky kaţdého zájemce o podnikání. Výstupem jsou oblasti 

znalostí, které potřebuje doplnit s uvedením vazby na konkrétní moduly e-
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learningového kurzu. Dalším účelem vstupního testu je motivační faktor, kdy snahou 

musí být motivace zájemce o podnikání k účasti na e-learningovém kurzu. Jedná se 

tedy o přímou vazbu na oblast „spolupráce“. 

 E-learningový kurz – jedná se o soubor modulŧ, které představují kompletní pře-

hled všech oblastí, které jsou pro začátek podnikání dŧleţité. Není však nezbytně 

nutné, aby kaţdý zájemce o podnikání absolvoval celý e-learningový kurz. Vstupní 

test určí konkrétní oblasti, které je nutné rozvíjet. Zájemce  

o podnikání se následně vzdělává právě v těch oblastech, které potřebuje zdokonalit. 

To znamená, ţe se účastní e-learningového kurzu upraveného podle jeho osobních 

potřeb. 

 Konzultace s osobním poradcem – nezbytným nástrojem pro přípravu  

na začátek podnikání jsou „on-line“ konzultace s osobním poradcem k problematice 

podnikatelského záměru. Konzultant funguje jako poradce a současně jako kontrolní 

nástroj celého systému vzdělávání. Je to on, kdo zájemce upozorňuje na případné ne-

logičnosti v podnikatelském záměru a pokud nevidí v záměru potenciál, zájemce o 

podnikání na to upozorní a doporučí podnikání nezahajovat. Konzultace s osobním 

poradcem probíhají jednak v prŧběhu e-learningového kurzu a následně při přípravě 

podnikatelského plánu. 

 Zpracování podnikatelského plánu – další stěţejní části přípravy na podnikání a 

části „vzdělávání“ je moţnost zpracování podnikatelského plánu. Zájemci o podni-

kání je k dispozici „on-line aplikace podnikatelského plánu“, která představuje unifi-

kované řešení pro rozpracování podnikatelského záměru.  

Do aplikace zájemce vkládá do předem nastavených polí a tabulek data, kdy po vy-

plnění je generován podnikatelský plán. Tento plán následně dopracovává s pomocí 

osobního poradce a konzultuje výsledné hodnoty a jejich praktické uplatnění. Kon-

zultant posuzuje výsledný podnikatelský plán, který zájemce na základě jeho dopo-

ručení upravuje a vylepšuje. 

 Je nutné zdŧraznit, ţe účast konzultanta je nezbytná. Především z dŧvodu vysvětlení 

výsledných hodnot a kompletního posouzení „celkového stavu přípravy“ zájemce o 

podnikání. Samotné fungování „on-line aplikace podnikatelského záměru“ nemŧţe 

mít takové výsledky jako při spojení konzultanta a dané aplikace. Realizací tohoto 

propojení se musí nutně dostavit synergický efekt. Je nutné si uvědomit, ţe pouhé 

unifikované řešení účast konzultanta nenahradí. 

 Závěrečný test – závěrečný test je tvořen ze dvou částí. První je zaměřená na prově-

ření teoretických znalostí z e-learnigového kurzu. Druhá část je směrována do prak-

tické oblasti, které se účastní konzultant. Jedná se o soubor otázek směřovaných na 

modelové situace, kdy účastník kurzu musí hledat nejlepší cesty řešení dané situace. 

Test je na závěr vyhodnocen a účastníkovi kurzu jsou prezentovány výsledky. Kurz 

je ukončen zasláním certifikátu o absolvování kurzu. 

2.2 Komunikace 

V rámci „komunikace“ jsou zájemci o podnikání zapojeni do širší komunity návštěvníku por-

tálu zastřešující interaktivní prostředí. Stěţejní otázkou realizovaného výzkumu bylo, zda by 

komunikace měla probíhat přímo v rámci vytvořeného interaktivního prostředí nebo prostřed-

nictvím jiné sociální sítě. Respondenti zcela jasně odpověděli, ţe komunikace musí probíhat 

v rámci interaktivního prostředí (viz kapitola 1.1.1). Je tedy nutné vytvořit vlastní sociální síť.  

Sociální síť interaktivního prostředí musí umoţňovat: 

 Tvorbu osobního profilu – nejenom zájemci o podnikání zapojenému  

do „vzdělávání“, ale kaţdému návštěvníkovi musí být umoţněno zapojit se  

do ţivota v interaktivním prostředí. To znamená komunikovat s ostatními, psát člán-

ky, reagovat na diskutovaná témata, apod. K tomuto účelu slouţí osobní profil kaţ-
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dého uţivatele. Zaloţením profilu se návštěvník stává součástí komunity interaktiv-

ního prostředí. Zaloţení profilu mu otevře veškeré funkce, které dané prostředí nabí-

zí. Je mu umoţněno především: 

o spravovat svŧj profil a upravovat osobní údaje, 

o prohlíţet aktuality interaktivního prostředí (nové články, ţebříček nejúspěšněj-

ších uţivatelŧ, nejčtenější témata, diskuse, atd.), 

o vytvářet témata a vstupovat do jiţ zaloţených témat, kde píše příspěvky a reagu-

je na dané téma diskuse, 

o vstupovat do chatu (diskuse v reálném čase se členy komunity a ve vybraných 

dnech s odborníky na určitou oblast podnikatelské činnosti), 

o konzultovat podnikatelský záměr, moduly e-learningového kurzu, podnikatelský 

plán, 

o nahlíţet do seznamu členŧ (nabídka partnerství), 

o „vydělávat“ (prostřednictvím systému kreditŧ), 

o vytvořit si prezentaci vlastní podnikatelské činnosti, 

o bodovat a hodnotit uveřejněné články, 

o v rámci svého profilu ukládat fotografie a videa, 

o prezentovat zajímavé odkazy s podnikatelskou tématikou, 

o zaloţit blog, 

o vstupovat do e-shopu. 

Zaloţení profilu současně představuje dŧleţitou informaci pro správce (moderátora) interak-

tivního prostředí, a to v podobě sledování počtu nových uţivatelŧ a celkového počtu zapoje-

ných členŧ. Dalším měřítkem, které je nutné sledovat, je aktivita jednotlivých uţivatelŧ, která 

přispívá k celkovému rozvoji prostředí. Počet uţivatelŧ a jejich aktivita představuje hlavní 

měřítko úspěšnosti. 

 Vstup bez registrace – pro zvyšování počtu členŧ komunity je dŧleţité dát náhod-

ným návštěvníkŧm moţnost nahlédnout do sociální sítě a funkcí, které nabízí i bez 

registrace. Je dŧleţité si uvědomit, ţe ne kaţdý návštěvník má v prvním momentě 

návštěvy zájem cokoliv vyplňovat. Abychom tedy potenciální nové členy neodradili 

nabídneme jim vstup do diskusí, prohlíţení prezentací podnikatelské činnosti, uká-

ţeme ţebříčky úspěšných členŧ, čímţ je motivujeme k zaloţení profilu. 

2.3 Spolupráce 

Oblast „spolupráce“ je spojena s motivací k opakované návštěvě interaktivního prostředí a 

s cílem rozšiřování počtu členŧ komunity a jejich aktivit. Tato oblast je úzce propojena jak 

s oblastí vzdělávání, tak s oblastí komunikace.  

Za nejsilnější nástroje motivace lze jmenovat tři stěţejní body: 

 „on-line“ chat (rozhovor) s odborníky, a to na témata související se začátkem pod-

nikání a na témata zaměřené na určitou konkrétní oblast (právo, účetnictví, apod.), 

 vytvoření prezentace vlastní podnikatelské činnosti – silný nástroj, který zajišťuje 

motivaci k zaloţení osobního profilu a k opětovné návštěvě. Účastníkovi je nabídnu-

to vytvoření prezentace jeho podnikatelského záměru, plánu nebo jiţ reálného podni-

kání v interaktivním prostředí, a to zcela zdarma po předem stanovenou dobu. 

 systém kreditŧ – za třetí zásadní motivační faktor je povaţována implementace 

„systému kreditŧ“. Členové interaktivního prostředí jsou za jejich aktivity odměňo-

váni kredity, které následně mohou vyuţít při nákupu v „e-shopu“ (slevy k nákupu 

zboţí od partnerŧ interaktivního prostředí, apod.). Mezi aktivity, za které jsou inka-
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sovány kredity patří: ohodnocení článku, napsání komentáře k článku, vytvoření 

vlastního článku, zaloţení diskusního tématu, přidání odkazu s podnikatelskou téma-

tikou, vytvoření a správa blogu, zaloţení prezentace podnikatelské činnosti, atd. 

Cílem zavedení systému kreditŧ je motivovat členy interaktivního prostředí k aktivitě a 

rozvíjení činnosti v rámci tohoto prostředí. Je však nutné, aby veškerá činnost byla 

kontrolována správcem/moderátorem (musí odsouhlasit nové články, prezentace 

podnikatelské činnosti, přidané  odkazy, atd.).  

Cíl oblasti „spolupráce“ je tedy specifikován v následujících směrech: 

 v motivaci návštěvníkŧ portálu, který dané interaktivní prostředí zastřešuje, 

 v motivaci členŧ interaktivního prostředí, a to v oblastech směřujících k aktivnímu 

zapojení do oblastí vzdělávání, komunikace a spolupráce. 

2.4 Shrnutí 

Při zpracování modelu je snahou dodrţet myšlenku „synergického efektu“, tzn. ţe všechny tři 

oblasti musí „spolupŧsobit“ jako celek navrţených částí, musí být propojeny a navzájem se 

podporovat. To například znamená, ţe e-learningový kurz pro zájemce o podnikání je propo-

jený se sociální sítí interaktivního prostředí, nástroje spolupráce přispívají k budování komu-

nity sociální sítě a kvalitně zpracované vzdělávání napomáhá motivaci zájemcŧ o podnikání 

k pravidelné návštěvě interaktivního prostředí a k jeho rozvíjení. 

Následující obrázek shrnuje výše uvedené do přehledného grafického zpracování stěţejních 

oblastí Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele. 
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Obr. 11 Grafické zpracování základní struktury modelu 
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mocí osobního porad-
ce, 
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Stěžejní oblast: 
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prostředí 
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prostředí 
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ZÁVĚR 

Příspěvek představil model Interaktivního prostředí pro začínající podnikatele a hlavní vý-

sledky realizovaného výzkumu zaměřeného na ověření tohoto modelu. Prezentovány byly 

výzkumné otázky, odpovědi získané z dotazníkového šetření a hypotézy připravované diser-

tační práce „Znalostní podpora začínajících podnikatelŧ prostřednictvím informačních a ko-

munikačních technologií“. V další části bylo přiblíţeno podrobné zpracování modelu ve stě-

ţejních částech „vzdělávání“, „komunikace“ a „spolupráce“ včetně grafického zpracování 

základní struktury modelu. 
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MODEL VÝROBNĚ ODBYTOVÉHO SYSTÉMU 

Ing. Václav Štědronský, CSc. 
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ABSTRAKT 

V článku je popsán model výrobně odbytového systému. Model konkrétně pracuje 

s informacemi a materiálovými toky klasického systému výroby, zásobování a prodeje výrob-

kŧ. I kdyţ je v podstatě teoretickým modelem, vychází z reálných podmínek a mŧţe být apli-

kován na zcela konkrétní situaci. Výsledky chování systému za určité časové období jsou 

znázorněny v přehledné grafické podobě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

výrobně odbytový systém, matematický model, simulace modelu 

ABSTRACT 

In this article is described a model production-distribution system. The model works specifi-

cally with the information and material flows of classical system of production, supply and 

sale of products. Although it is basically a theoretical model, this one is based on existing 

conditions and can be applied to concrete situation. The results of the system's behavior over 

time are shown in a clear graphical form. 

KEY WORDS  

the production and distribution system, a mathematical model, simulation of model 

ÚVOD 

Model znázorňuje obecný výrobně odbytový systém. Pro lepší představu je moţné si zvolit 

výrobu, odbyt a maloobchodní prodej výrobkŧ dlouhodobé spotřeby pro bydlení, jako jsou 

domácí vodárny, systémy vytápění a ohřevu vody apod. pro rodinné, případně bytové domy. 

Objem prodaných výrobkŧ se pohybuje kolem 6 000 kusŧ za rok. Výrobky se prodávají 

vesměs jako katalogové komplety s širokou škálou modifikací a tomu je přizpŧsobena i výro-

ba – od malosériové výroby hlavních celkŧ aţ po kusovou výrobu na základě individuální 

zakázky. 

1 ÚVOD DO MODELOVÁNÍ DYNAMIKY SYSTÉMU 

Model ke znázornění jednotlivých vztahŧ v systému pouţívá matematických výrazŧ (rovnic), 

dále slovního popisu procesu a také grafického znázornění - proudových grafŧ. 

Podstatu modelu tvoří zhruba sedmdesát rovnic, které zobrazují oblast výroby, distribuce 

(velkoobchodu včetně dopravy) a maloobchodu; součástí jsou počáteční podmínky nasta-

vení modelu a výchozí nastavení proměnných. 

Výchozím poţadavkem při konstrukci pouţitelného modelu dynamiky chování konkrétního 

systému je jasná představa o účelu modelu. Jasně formulovaný cíl, umoţní na jedné straně 

správně poloţit otázky, na které chceme získat odpověď, a na druhé straně poskytne vodítko 

pro stanovení faktorŧ, které chceme do modelu systému zahrnout. 

Určitý problémem nastává, pokud jsou vlastní cíle formulovány jako zkouška stability 

chování systému, vycházející z organizačních vazeb a jednání manaţerŧ ve výrobě, distribuci 

a maloobchodě. Konkrétně pokud centrální struktura systému má sklony se chovat odstředivě 

nebo přehnaně reaguje na vnější vlivy na systém a připomíná tak příslovečnou „neřízenou 

střelu“. 
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Ukazuje se, ţe kritickým místem jsou časového prodlevy, zejména ve zpětných vazbách 

v systému. Jednou z moţností vyuţití modelu je analýza zaměřena právě na zkoumání 

hlavních časových prodlev v zakázkových a materiálových tocích. 

Dříve neţ je moţné zkoumat vliv jednotlivých faktorŧ, je třeba stabilizovat dynamiku chování 

systému, resp. jeho celkový vývoj. Na  jednoduchém příkladu je moţné postupně zkoumat 

vliv rŧzných faktorŧ.  

Za prvé to jsou faktory, které nepříznivě ovlivňují vyřizování objednávek. Některé faktory 

mohou mít zcela protichŧdný vliv na chování jednotlivých podsystémŧ. 

První z těchto aplikačních oblastí je velikost operativních zásob zboţí (včetně objemu ob-

jednávek) v poměru k úrovni všech obchodních aktivit. Očekávaný přírŧstek prodeje 

předpokládá odpovídající přírŧstek počtu zakázek a odpovídající objem zásob. Je 

samozřejmé, ţe zvýšený objem poptávky vyvolá nárŧst objemu zakázek v dopravě, 

v mezioperačních zásobách a tocích výrobkŧ. Vzrŧst objemu zakázek a současně objemu 

zboţí „na lince“ vyţaduje krátké termíny realizace, krátké doby přechodŧ mezi jednotlivými 

oblastmi výrobně-odbytového systému (subsystémy) a urychlené vybavování  zásilek, 

odcházejících k zákazníkŧm. Jestliţe tyto toky zakázek nejsou dostatečně dimenzovány, bude 

celkový efekt uspokojování zakázek záviset právě na těchto „slabých místech“. 

Za druhé – celková strategie zásobovací politiky. Z praxe je známo, ţe snaha o zvýšení ob-

jemu prodeje obvykle vytváří i tlak na zvýšení úrovně zásob. Velikost zásob by měla být od-

vozována od skutečné velikosti objednávek, resp. zakázek, jakmile nestačí odbytovému tem-

pu. Předčasné zvyšování zásob mŧţe zpětně vést k rozšíření výrobních činností, tak aby byly 

zásoby naplněny v odpovídající výši, i kdyţ příjem nových zakázek je pomalejších neţ 

skutečný prodej. 

Za třetí – významnou aplikací je prognózování a hledání trendŧ budoucího chování systému, 

zejména z hlediska nestability a sklonu k mimořádným výkyvŧm. Této mimořádné schopnosti 

modelu je moţné vyuţít, aţ kdyţ je dosaţeno shody v základní struktuře systému. 

2 MODEL VÝROBNĚ ODBYTOVÉHO SYSTÉMU 

Obecně je výrobně odbytový systém moţno sledovat na základě šesti úrovní: 

 materiál a suroviny, 

 zakázky, 

 peníze (finance), 

 zaměstnanci, 

 kapitálové vybavení, 

 informace. 

Vnucuje se otázka, zda mŧţe být některá úroveň z analýzy systému a odvozeně modelu vy-

nechána, aniţ by to sníţilo vypovídací schopnost modelu.  

 Materiálové toky jsou řízeny na základě toku zakázek, které představují rozhodovací základ-

nu (basi) pro informace o zásobách (rovněţ materiálu) a o prodeji. Proto, kdyţ budou obě 

části zahrnuty do informací a zakázkové sítě, budou přímo pŧsobit na materiálovou síť. 

Na první pohled se mŧţe zdát, ţe vynechání ekonomického hlediska a hodnocení prodejních 

prognóz ve výrobně distribučním systému je příliš velké zjednodušení. Zde je třeba 

podtrhnout, ţe koncepce modelu vychází z určitého pojetí systému řízení. Konkrétně 
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v případu výrobně obchodního systému takové zjednodušení nevadí a je jedním z hlavních 

prvkŧ řešení.
23

 

V první ředě je model koncipován ke sledování odezvy systému na výchylky mezi aktuálním 

a očekávaným, resp. předpokládaným prodejem. Takové vlivy se projevují krátkodobě a 

reakce systému je, ţe se snaţí vyrovnat protichŧdný pohyb ve stavu zásob na jedné straně a 

aktuální úrovni prodeje na straně druhé. Celkové uspořádání systému vychází z dlouhodobých 

koncepcí rozvoje firmy a z určitého hlediska je v rozporu s krátkodobými trendy. To ale 

nevylučuje, ţe podsystém „prognózování“, mŧţe být přidán k základní část systému v dalších 

etapách modelování. Tato koncepce neznamená, ţe prognostický prvek je zcela vyloučen. 

Rŧzné formy prognózování jsou zahrnuty na nejrŧznějších stupních rozhodování. 

Extrémní situací mŧţe být vysoká ziskovost v jednom sektoru systému a vyvolat reakci, která 

povede k rŧstu výrobních kapacit. V situaci, kdy je sledována produkce v krátkém časovém 

období, není efektivní výrazně měnit limity produkce v závislosti na výrazném rŧstu nebo 

poklesu zisku. To je další dŧvod k vynechání peněţních tokŧ a kalkulace zisku z počáteční 

varianty modelu. 

V další fázi rozvoje modelu chování systému je moţné toto omezení změnit sledováním 

finančních faktorŧ, např. rŧstem příjmŧ nově koncipované společnosti. Je třeba si uvědomit, 

ţe v tomto případě bude model fungovat bez sledování toku zaměstnancŧ a kapitálových 

prostředkŧ. Za takových okolností bude model vycházet z předpokladu, ţe pracovní síla a 

výrobní zařízení není omezujícím faktorem. 

Schéma uspořádání systému, viz obrázek 1, znázorňuje obecně známé základní vztahy jako 

úvod do problému nebo jako východisko pro další zdokonalování modelu. Prvotní přiblíţení 

nepodává kompletní zobrazení všech funkcí systému, ale především ukazuje zpŧsob analýzy a 

metodu modelování dynamiky chování  systému, včetně jejich základních modelovacích 

prvkŧ. Tím není model systému nijak omezen a jeho propracování v detailech mŧţe být pro-

vedeno v dalších etapách. 

 

                                                 
23

  Model výrobně obchodního systému je volně zpracován podle „Model of the Production – Distributionn Sys-

tém of Chpter 2, s. 137 aţ 186, viz [4] 
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Obr. 1 Schéma uspořádání systému 

3 TESTOVÁNÍ MODELU 

Testování modelu se na první pohled mŧţe jevit jako příliš zjednodušené. Je ovšem třeba 

připomenout, co je cílem testování modelu – na zjednodušeném modelu sledovat chování a 

změny v konkrétním systému. Testování náhlým zvýšením vstupní hodnoty, popsané jako 

první test „skokovou funkcí“ dává, přes svoji jednoduchost, velmi dobré výsledky. To by 

ovšem nemělo vést k mylnému závěru, ţe při vyuţití metody dynamiky systému je moţné se 

obejít bez podrobné znalosti modelovaného systému. Ke stanovení parametrŧ modelu, jako je 

stav zásob a zejména hodnoty prodlev (doby trvání) je třeba mít k dispozici dosti rozsáhlý 

soubor dat a podkladŧ o systému. Testování vychází z praktického poznatku, ţe většina 

výrobních a ekonomických systémŧ není příliš citlivá na relativně malé změny parametrŧ. 

Zpětná vazba zabudovaná v systému je koncipována jako protiváha proti rŧzným vlivŧm 

ovlivňujícím systém. Odchylka v jednom prvku je často vyrovnávána uvnitř systému 

samočinnými pŧsobením jiných prvkŧ.  

Reálný systém by měl být méně citlivý na malé výkyvy většiny jednotlivých prvkŧ systému. 

Rozdíl v chování při pŧsobení zpětné vazby je značný. V systému zpětná vazba v podstatě 

řeší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Ve skutečnosti model řeší sloţitější problém – na-

lezení rovnováţného stavu. 

Vlastní testování modelu slouţí k zjištění citlivosti chování modelu na změny parametrŧ. Po-

kud při testování je zjištěna určité míra citlivosti systému na změnu konkrétního parametru, 

testování tím nekončí, ale jen nastoluje další otázky: jak probíhá tato změna v čase, jak dlouho 

pŧsobí, lze změny přesně změřit atd. Citlivost systému samo o sobě je zajímavá, ale pokud 

není známý přesně zdroj nestability, resp. kolísání sytému je jen částečnou odpovědí na 

chování systému, v krajním případě mŧţe být i zavádějící. Jestliţe parametry nelze přesně 

změřit, nejsou konstantní nebo nejsou předmětem řízení (managementu), pak je moţné 

přestavět strukturu systému tak, aby chování dlouhodobě nevykazovalo vliv změn parametrŧ. 
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3.1  Testování programu 

Je třeba rozlišit mezi testováním modelu a testováním systému. Testování modelu je vlastně 

laděním modelu, resp. programu, kterým se provádí výpočet rovnic – jinými slovy simulace 

modelu. Jedná se o dosti pracnou záleţitost, která se pro tvŧrce modelu mŧţe změnit doslova 

v noční mŧru. Nejedná se jen o nalezení a odstranění evidentních překlepŧ a chyb, ale i o lo-

gické chyby. Na příklad přehození pořadí dvou rovnic mŧţe mít velmi nemilé dŧsledky. 

Rovněţ běţný překlep, např. místo proměnné A6 napíšeme A8. Na takovou chybu se obvykle 

rychle přijde, na příklad při dělení proměnnou A8, pokud zŧstala v modelu nevyuţita – objeví 

se chyba – „dělení nulou“. Daleko zajímavější ovšem bude, pokud proměnná A8 se v modelu 

rovněţ vyskytuje a výstupní hodnoty jsou na první pohled věrohodné. Odhalit takovou chybu 

vyţaduje určitou zkušenost a hlavně trpělivost, neţ se odhalí, ţe model fungoval se zcela 

nesmyslnými hodnotami. Dříve se pro činnost odhalování podobných přehmatŧ pouţíval 

velmi výstiţný anglický výraz – „debugging“. 

3.2  Testování chování systému 

Úvodem je třeba říci, ţe k prvnímu testování modelu se příliš nehodí reálné hodnoty prodeje. 

To ale není příliš dŧleţité z hlediska chování systému. Časová řada vstupních dat (např. 

zjištěných statisticky) není příliš vhodný vstup při testování prvotní reakce modelu. Jedno-

duchý test dává jasnější a transparentnější výsledky, které vysílají výraznější signály chování 

systému z hlediska jeho stability. To ovšem nevylučuje moţnost v dalších etapách testovat 

chování systému na konkrétních datech, např. sezónní vlivy, rŧzné mimořádné situace (např. 

výpadky ve výrobě) apod. 

Je třeba rozlišit, do jaké míry je systém citlivý na malé změny parametrŧ a do jaké míry se 

mění, resp. posouvá celý jeho stav vyváţenosti na jinou úroveň. Při prvním ladění modelu je 

pochopitelné, ţe je velmi citlivý na některé hodnoty a dosaţení rovnováţného stavu nemusí 

být vţdy snadné. 

3.2.1 Test změnou vstupní veličiny skokem 

Jednou z moţností testování je vyuţití „skokové funkce“. Podstata testování spočívá v tom, ţe 

rovnoměrná (konstantní) hodnota vstupní veličiny je náhle – skokem, změněna - obvykle 

zvýšení o určitou hodnotu, např. o 10% pŧvodní hodnoty. 

V podstatě se jedná o testování šokem, které mŧţe vyvolat řadu nepředvídaných reakcí 

v chování modelu a odtud přeneseně v systému. Pokud změna nevede přímo ke zhroucení 

nebo zcela mezním situacím
24,

 dává odezva obraz o výchylkách sledovaných hodnot, jejich 

velikosti a frekvenci (opakování výchylek v čase i kdyţ skok je jednorázová změna v jediném 

okamţiku), rezonanci a rozkolísání celého systému, ukazuje na kumulaci nebo naopak propad 

sledovaných hodnot ukazatelŧ (např. proudu zakázek). 

Na obrázku 2 je schematicky naznačen prŧběh vstupní hodnoty při „skokové“ změně – 

z hodnoty a se v okamţiku to změní na hodnotu b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Viz dále test chování modelu při extremních vstupních hodnotách 
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Obr. 2 Změna vstupní hodnoty „skokem“ 

Konkrétně v modelu se vstupní proud zakázek do sektoru maloobchodu zvýší o 10% (ze 100 

zak/týden na 110), v okamţiku simulace modelu přibliţně po čtyřiceti týdnech. 

Prŧběh simulace je nejlépe vidět na výstupním grafu na obrázku 3. 

Co se vlastně děje uvnitř systému po „skoku“ vstupní hodnoty ve 40. týdnu. První reakce se 

objeví v bezprostředním poklesu zásob v maloobchodě a nárŧstu proudu zakázek ve 

velkoobchodě aţ na maximální hodnotu zakázek za týden (cca +19%). Proud se ve 

velkoobchodě poměrně rychle ustálí a klesne na stabilní hodnotu 110 zak/týden, tedy na cílo-

vou hodnotu o 10% vyšší ve srovnání s počátečním stavem.
25

 

Zásoby v maloobchodu se sníţí o 7% a plynule se ustálí na nové stabilní hodnotě zakázek (tj. 

přesně o 10% větší ve srovnání s pŧvodní hodnotou). 

Poněkud sloţitější vývoj vykázaly zásoby ve velkoobchodě. Po poklesu na absolutní mini-

mum v 55. týdnu, cca o -16%, poměrně rychle dosáhly maxima mezi 70. aţ 75. týdnem. 
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Obr. 3 Výsledek testu modelu při změně vstupní hodnoty skokem 

                                                 
25

 V článku, vzhledem k omezenému počtu stránek, nejsou zobrazeny grafy všech výstupních veličin. 
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Nejvíce problémŧ vyvolal „skok“ ve výrobě. Je to dŧsledek toho, ţe výroba následuje aţ po 

odezvě v maloobchodě a následně ve velkoobchodě.  Vliv setrvačnosti v chování, nebo nao-

pak překotná reakce na zpětnovazební vyrovnání se plně ve výrobě projeví aţ v symbolické 

„třetí vlně“.  

Dŧsledky skokového zvýšení poptávky jsou přehledně uspořádány do tabulky: 

 

Veličina Změna Doba odezvy v týdnech 

Zakázky přijaté v maloobchodě +10%  

Zakázky přijaté ve velkoobchodě +18% 11 

Zakázky přijaté do výroby +34% 16 

Zakázky vyrobené v továrně +54% 17 

Výstup z výroby +50% 22 
Obr. 4 Tabulka nových hodnot po změně vstupní hodnoty skokem 

Náhlá změna chování modelu ve výši objemu zakázek je dŧsledkem dvou faktorŧ: 

 konkrétní změny proudu zakázek a zboţí v prodejním a následně i výrobním sektoru, 

 zpŧsobu řízení velikosti zásob.  

Poměrná nestabilita systému, znázorněná chováním modelu, se projevila hned na samém 

začátku při hledání počátečních hodnot a nalezení počátečního stabilního stavu. I kdyţ hodno-

ty byly tak říkajíc ušity na míru, kolísání hodnot trvalo poměrně značnou dobu a výsledky, 

které jsou odvozovány aţ od náhlé změny (skoku), se ve zmenšeném měřítku projevily uţ na 

samém počátku simulace. Vzhledem k zaměření systému je doba pŧl druhého roku 

k celkovému uklidnění a stabilizaci příliš dlouhá. 

3.2.2 Test modelu cyklickou změnou vstupní veličiny 

V tomto testu se vyuţívá cyklická změna vstupní proměnné, konkrétně se vyuţívá funkce 

sinus. V daném testu vstupní hodnota postupně vzrŧstá na hodnotu 105 zakázek za týden, 

klesá aţ na hodnotu 95 zakázek a opět se vrátí na počáteční hodnotu 100 V praxi tomu od-

povídají na příklad sezónní změny s cyklickým prŧběhem v období jednoho roku. 

3.2.3 Test modelu náhodnou změnou vstupní veličiny 

Další test spojuje jistým zpŧsobem vlastnosti obou předchozích testŧ: vstupní veličina se 

náhodně mění kaţdý týden o určitou hodnotu v zadaném rozsahu. Konkrétně v daném případě 

standardní vstupní veličina ZAKAZKY náhodně kolísá v intervalu od 92,5 aţ do 107,5 

zakázek za týden.  

3.2.4 Testování modelu při limitované výrobě 

K testování modelu limitováním, resp. sníţením hodnoty výroby byl zvolen vstup typu „cyk-

lická změna“, protoţe lépe vyhovuje záměru testu. V popisu modelu je uvedeno, ţe limit 

výroby je nastaven tak, aby při základních testech neměl vliv na chod modelu. Ve sledovaném 

testu se parametr změnil tak, aby bylo moţno zaznamenat změnu v chování modelu a sledovat 

změnu výstupních veličin. 

3.2.5 Test chování modelu při extremních vstupních hodnotách 

Poslední test poněkud vybočuje z řady dosud provedených testŧ modelu dynamiky výrobně 

odbytového systému.  Záměrem je prověřit reakci modelu na extremní změnu vstupu vstupní 

veličiny skokem. Cílem je zjistit, jak se bude model chovat, pokud se vstupní hodnota bude 

pohybovat v násobcích pŧvodní hodnoty. Smyslem je zjistit, jak pruţně reaguje model na po-

dobné změny a při jakých hodnotách dojde k jeho zhroucení.  

Z grafu je vidět, ţe s extremní změnou vstupní hodnoty se model vyrovnal velmi dobře. Aţ 

při enormním troj aţ čtyřnásobném zvýšení vstupního proudu zakázek za týden, vykázal 
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model značný útlum a to z dŧvodu omezení výrobních kapacit a hlavně z dŧvodu vyčerpání 

všech zásob. 

Výsledek simulace je patrný z následujícího obrázku 5. 

 
Obr. 5 Výstupní graf testu modelu při změně extremní vstupní hodnoty  

V praxi k podobné situaci běţně nedojde, protoţe se samovolně zastaví přísun nových 

zakázek, management vyhlásí krizový stav apod. Na druhou stranu k mimořádnému nárŧstu 

zakázek mŧţe dojít ne zcela zvládnutou organizační změnou, převzetím zakázek od jiné firmy 

nebo zavedením nového typu výrobkŧ. Z tohoto pohledu není test mimořádného chování zce-

la od věci. 

3.2.6 Testování modelu – reakce na zkrácení administrativní prodlevy 

Jiným příkladem změny vstupních parametrŧ je zkrácení administrativních prodlev. 

K testování byl zvolen základní model se skokovým zvýšením vstupní hodnoty. Výsledek 

testu je vesměs pozitivní: sníţily se odezvy základních veličin a hodnoty se rychleji ustálily, 

přibliţně o dva aţ tři týdny dříve ve srovnání se základním testem. Zkrácení prodlevy se 

odlišně projevilo na konečné velikosti zásob: maloobchodní se sníţila, zatím co zásoby ve 

velkoobchodu se nepatrně zvýšily (o necelých 5%). 

Technicky mŧţe být zkrácení administrativní prodlevy dosaţeno zavedením IT, případně i 

jinými racionalizačními opatřeními. 

4 TEST MODELU SYSTÉMU PO ZAVEDENÍ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 

Následující a poslední test modelu dynamiky výrobního a odbytového systému se značně liší 

od předchozích příkladŧ. Test ověřuje změny v chování modelu vyvolaných změnou systému. 

Změn v systému, resp. změn v jeho chování je dosaţeno výraznou změnou parametrŧ. To 

znamená, ţe rovnice modelu zŧstávají stejné, ale dochází k jejich modifikovanému chování. 

Pokud by se změnily i některé rovnice, jednalo by se o jiný model, který by bylo nutno testo-

vat znovu od začátku.  

Cílem organizačních změn v systému je celkové zlepšení jeho chování, sníţení zásob a 

zkrácení celkové doby od okamţiku přijetí zakázky aţ po její vyřízení. 
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Jak bylo uvedeno na začátku příkladu, obchodně výrobní systém se skládá ze sektoru maloob-

chodního, velkoobchodního a sektoru výroby. Maloobchodní sektor je třeba chápat 

komplexně, jako několik vlastních prodejen, např. 2 aţ 3 prodejny s vlastními maloob-

chodním skladovým systémem, vybavením a zařízením pro obsluhu zákazníkŧ. Velkoobchod 

je souhrnné označení pro velkosklad obchodních komponentŧ a samostatně prodávaných dílŧ 

(např. jako náhradní díly) s nezbytným dopravním zařízením a systémem odbavování 

zakázek. Sektor výroby – vedle řídící sloţky, tvoří vlastní výroba (provoz, dílny), sklad mate-

riálu a výrobní mezisklad a sklad hotových dílŧ. Organizace výroby je dosti konzervativní a 

neumoţňuje radikální změny. Naproti tomu je zřejmé, ţe uspořádání skladu hotových 

výrobkŧ se překrývá se skladem velkoobchodního sektoru. Z tohoto zjištění vychází i 

předpokládaná organizační změna - vedle dŧsledného zavedení IT, předpokládá informační 

propojení a fyzické začlenění velkoskladu do sektoru výroby. 

ZÁVĚR 

Tím byly vyčerpány všechny základní moţnosti simulace výrobně-odbytového systému, tak 

jak byl v úvodu zadán. Zdaleka nabyly vyčerpány moţnosti modelování a některé další 

moţnosti jeho vyuţití. 

Závěrem je třeba poznamenat, ţe úspěch vyuţití modelŧ dynamiky systému nespočívá ve 

vyumělkovaném pouţívání matematických výrazŧ, ale v dŧkladné analýze fungování 

systému, transparentním řešení a jasné interpretaci získaných výsledkŧ. 

Literatura 

[1] DUCHOŇ, B., Simulation and Countrol Model of Industrial Systém. Modeling, Simulation and 

Countrol, C, Vol.6, No 2, AMSE, France, 1986 

[2]  DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J. Management: intergrace tvrdých a měkkých prvkŧ řízení, 

C.H.Beck, Praha 2008 

[3]  FORRESTER J. W., Principles of Systém. Cambridge, Massachusetts: Wright-Allen Press, 

1969. 

[4]  FORRESTER J. W. Industrial Dynamics, Waltham,, MA: Pegasus Communications, 1961   

[5]  MEADOWSOVÁ, D. H., MEADOWS, D. I., RANDERS, J. Překročení mezí, Argo 1995. 

[6]  RICHARDSON, G. P., PUGH, A. L.,Introction to System Dynamics Modeling with DYNA-

MO, MIT Press, Cambridge 1981 

[7]  RIEGEL, K., Ekonomická psychologie, Grada Publishing, a.s., Praha 2007 



 

424 

 

PROCESNE ORIENTOVANÝ MANAŢMENT ZMIEN V PODNIKU  

Ing. Andrea Sujová, PhD. 
Technická Univerzita vo Zvolene 

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika 

asujova@vsld.tuzvo.sk 

ABSTRAKT 

Podnikateľské prostredie sa dnes vyznačuje rastúcou dynamikou zmien 

a nepredvídateľnosťou budúceho vývoja. V prostredí tvrdej medzinárodnej konkurencie ob-

stojí iba taký podnik, ktorý je schopný reagovať a adaptovať sa na zmeny v uţšom, ale aj šir-

šom prostredí. Schopnosť zmeny sa stáva jednou z vlastností, ktoré podnikom zabezpečí 

úspech. Príspevok je zameraný na manaţment zmien, jeho význam a postavenie 

v podnikovom riadení. Názory odborníkov, ako aj skúsenosti podnikov s realizáciou zmien 

potvrdili, ţe procesne orientovaný manaţment zmien umoţnil dosiahnuť ţelateľné účinky 

realizovaných zmien. Pozornosť v článku je preto venovaná procesnému prístupu 

k manaţmentu zmien, ktorý je jedným zo základných predpokladov úspešnej realizácie zmien 

v podniku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

manaţment zmien, procesný manaţment, projekt manaţmentu zmeny, podnik  

ABSTRACT 

Present enterprising environment is characterized by growing dynamics of changes and un-

predictability of future development. Competitiveness of enterprises in hard international 

competition depends on ability to react and adapt to changes in close and wider environment. 

Change ability has become one of features guarantying success. The paper is focused on 

change management, its importance and role in business management. Opinions of experts 

and also experiences of enterprises with realization of changes confirmed that process ori-

ented change management enabled to reach desired effects. The attention is paid to process 

approach to change management as one of basic conditions for successful realization of 

changes in the enterprise.  

KEY WORDS 

change management, process management, restructuralization project, enterprise 

ÚVOD 

Kaţdý podnik stojí občas v situácii, kedy sa zmenám nedá vyhnúť. Podniky sú dnes 

ovplyvňované tromi spoločne pôsobiacimi silami, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny (Hammer, 

Champy 1993): 

Zákazník rozhoduje. Jednotliví spotrebitelia dnes poţadujú výrobky a sluţby upravené podľa 

ich ţelaní a potrieb, čiţe vyţadujú individuálny prístup. 

Konkurencia sa stáva intenzívnejšou a existuje viac druhov. Firmy predávajú svoj tovar na 

rôznych trhoch na úplne inom konkurenčnom základe. 

Zmena sa stáva neustálou. Tempo zmien sa veľmi zrýchlilo z dôvodu globalizácie ekono-

miky, rýchlosti inovácií a technických zmien. 

Zmeny, ktoré sa firma rozhodne uskutočniť môţu byť rôzne z hľadiska hĺbky, časového hori-

zontu, vplyvu na vnútorné a vonkajšie prostredie firmy. V zásade má firma niekoľko 

moţností a spôsobov ako postupovať a na základe toho je moţné špecifikovať základné typy 

zmien vo firme:  

Kontinuálne (operatívne) zmeny sú neustále prebiehajúce zmeny vo firme vyplývajúce 

z potrieb firmy. 
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Postupné (rozvojové) zmeny sú zamerané na postupné zlepšovanie procesov a subsystémov 

firmy, proces adaptácie firmy na meniace sa okolie. 

Transformačné (strategické) zmeny sú zásadné zmeny, ktoré znamenajú opustenie 

pôvodných aktivít firmy a zavedenie nových. 

V dnešnej modernej spoločnosti narastá pojem riadenie zmien na význame a podniková zme-

na sa stáva významným nástrojom konkurencieschopnosti. Väčšina firiem dnes uţ pochopila, 

ţe riadenie zmien je jedným z rozhodujúcich faktorov stabilného ekonomického rastu.  

 

1 PODSTATA A VÝZNAM MANAŢMENTU ZMIEN V PODNIKOVOM RIADENÍ 

Podľa Palána (2002) je manaţment zmien základným súborom poznatkov a zručností, ktoré 

sú dôleţité pre zabezpečenie poţadovanej kvality organizačných zmien. Zmenou sa rozumie 

kvalitatívna premena určitých charakteristických parametrov, ktoré popisujú stav objektu ale-

bo deja. 

Kotter (2000) definuje riadenie zmien ako neustále zlepšovanie pozície podniku na trhu pro-

stredníctvom nikdy nekončiacej starostlivosti o rozvoj podniku a jeho procesov. 

Podľa nášho názoru manaţment zmien je smer manaţmentu spočívajúci v pripravenosti reak-

cií na vonkajšie a vnútorné prostredie a zameraný na voľbu predmetu zmeny, jej pruţnú prí-

pravu, realizáciu a vyuţitie. Je zaloţený na predvídaní budúcej výzvy v podnikaní a umoţňuje 

včas sa na ne pripraviť. Podstatou manaţmentu zmien je plánovanie a realizácia zmien na 

základe neustáleho monitorovania vonkajších alebo vnútorných dôvodov zmeny s cieľom 

zabezpečiť neustále zvyšovanie vnútorného potenciálu podniku.  

Predmetom zmeny je čokoľvek, čo podstatným spôsobom mení výstup a jeho úţitkovú hod-

notu. Existujú dve základné skupiny predmetu manaţmentu zmien: [1] 

 zmeny technické (zmeny technológií, produktov, technických parametrov), 

 zmeny organizačné (zmeny v deľbe práce, v kompetenciách, zodpovednostiach, kul-

túre podniku, informačných tokoch). 

Pre mnoho podnikov je v súčasnosti predpokladom efektívneho manaţmentu zmien stáva 

systematický prístup. Tento prístup k manaţmentu zmien je prepojením technického prístupu 

zameraného na zmeny technické a psychologického prístupu, ktorý je zaloţený na zmenách 

postoja ľudí. 

Manaţment zmien vyţaduje: stratégiu vytvárania budúcnosti, systematické metódy vyhľadá-

vania a predvídania zmien, správny spôsob zavádzania zmien, stratégie vytvárajúce rovno-

váhu medzi zmenami a kontinuitou a vytváranie podnikovej kultúry podporujúcej zmeny. [1] 

Na základe uvedených poznatkov je manaţment zmien súčasťou strategického manaţmentu 

podniku a stáva sa základnou súčasťou riadenia podniku, ktorý chce dosahovať dlhodobú, 

udrţateľnú perspektívu. Ak chce byť podnik úspešný, musí sa meniť rýchlejšie ako okolie. 

2 PROCESNÝ PRÍSTUP K MANAŢMENTU ZMIEN 

 

Kaţdá zmena je proces, a to je hlavný dôvod, prečo je procesný prístup nevyhnutným predpo-

kladom pre jej realizáciu.  

Procesný prístup k manaţmentu zmien vychádza z princípov procesného manaţmentu, ktorý 

je zameraný na horizontálne riadenie podniku prostredníctvom procesov. Procesný 

manaţment je definovaný ako systematická identifikácia, vizualizácia, meranie, hodnotenie 

a neustále zlepšovanie podnikových procesov s vyuţitím metód a princípov zaloţených na 

procesnom prístupe. [2, 7] 
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Procesný prístup k manaţmentu zmien sa zameriava na príčiny zlých výsledkov. Je zaloţený 

na zmenu procesov prebiehajúcich vo vnútri podniku tak, aby sa zefektívnili a prinášali hod-

notu pre zákazníka. Procesný systém funguje na nasledovných princípoch:  

 princíp variantných postupov, t.j. výber z viacerých moţných postupov,  

 tímová spolupráca; zainteresovanosť a motivácia všetkých pracovníkov na výsled-

koch, 

 plochá riadiaca štruktúra; kompetencie a zodpovednosť za výsledok v kaţdom pro-

cese,  

 spoločne vnímaný úspech, či neúspech; lepšia pracovná morálka, spolupráca 

a komunikácia,  

 orientácia na zákazníka; vytvorenie pridanej hodnoty pre zákazníka. 

V rámci procesného prístupu existujú dve koncepcie: [2, 4, 7] 

Kontinuálne zlepšovanie: nikdy nekončiaci proces, pri ktorom sa opakovane dosahujú malé 

zlepšenia výrobných a obchodných procesov, čím sa podnik stáva konkurencieschopnejším. 

Túto koncepciu je vhodné vyuţiť vo fungujúcich podnikoch, ktoré nemajú permanentné pro-

blémy. Medzi metódy kontinuálneho zlepšovania je moţné zaradiť: 

 KAIZEN (kai = zmena, zen = lepší), t.j. zmena k lepšiemu; ide o tímové zlepšova-

nie, ktoré je zamerané na postupné a trvalé zlepšovanie práce a pracovných postupov 

vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. 

 TFM (total flow management) je povaţovaný za nový KAIZEN model, zahrňujúci 

nielen výrobu, ale aj kompletný dodávateľský reťazec, jeho cieľom je skrátenie cel-

kovej priebeţnej doby v kompletnom dodávateľskom reťazci. [6] 

 TQM (total quality management) je charakterizovaný ako koncepcia riadenia kvality, 

ktorá je vo všetkých fázach ţivotnosti výrobku orientovaná na spokojnosť zákazníka, 

rešpektovanie jeho diferencovaných poţiadaviek, pričom dôraz je kladený na neustá-

le zvyšovanie kvality výrobkov a sluţieb, a tým aj pruţnosti podniku v reagovaní na 

zmeny v konkurenčnom prostredí. [5, 7, 8]  

 JIT (just in time) je synchronizácia výrobných operácií, nakupovania potrebných su-

rovín a materiálov a dodávky výrobkov podľa skutočných potrieb a ich časového 

priebehu. 

 Zoštíhlenie výroby (lean production): maximálneho zjednodušenia všetkých výrob-

ných postupov, zbavenie sa činností, ktoré podnik dokáţe lacnejšie nakúpiť. 

 Patching je metódou proaktívnej, periodickej reštrukturalizácie podniku s cieľom 

optimalizovať vyuţitie podnikových zdrojov pri objavení sa trhovej príleţitosti.  

Reinţiniering (reengineering): zásadná a radikálna zmena podnikových procesov za účelom 

dramatického (skokového) zlepšenia výkonnosti. Základným princípom reinţinieringu je 

identifikácia zastaralých pravidiel, metód a procesov a ich radikálna premena na nové, 

efektívne. Existuje niekoľko definícií reinţinieringu, všetky však obsahujú štyri kľúčové 

slová: zásadné, radikálne (vytváranie úplné nových spôsobov), dramatické (kvantitatívne 

výkonnostné skoky), procesy. [3] 

Podľa Jacobsona (1995) a Vebera (2000) proces reinţinieringu zahŕňa 3 úrovne:  

 reinţiniering podnikových procesov (work process reengineering - WPR): zmena 

podnikových procesov vo výrobe a spracovaní dát,  

 reinţiniering podnikateľských procesov (business process reengineering - BPR): 

zmena podnikateľských procesov vo vzťahu k okoliu (prispôsobenie sa ekonomick-

ému prostrediu),  
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 reinţiniering podnikania (business reengineering - BRE): zásadná redefinícia cieľov 

a funkcie podniku ako celku, strategická zmena zamerania podniku. 

Podnikové procesy po reinţinieringu sú značne odlišné od tradičných, pretoţe výsledkom je 

nový proces s odlišnými pracovnými postupmi. Výsledkom reinţinieringu je zmena správania 

sa podniku, t.j. nový zmysel a účel práce celého podniku. 

 

3 PROJEKT MANAŢMENTU ZMENY 

Proces manaţmentu zmeny má charakteristické črty projektu, preto je vhodné uplatniť princí-

py, prvky a metódy projektového manaţmentu pri riadení zmien. Celý projekt by tak mal byť 

plánovitý, koordinovaný, a najmä kontrolovateľný, pokiaľ ide o pouţité zdroje a dodrţiavanie 

termínov. 

Projekt manaţmentu zmeny je snaha o dosiahnutie zmeny, pri ktorej prebieha niekoľko čin-

ností vedúcich k dosiahnutiu cieľových parametrov procesov alebo produktov. Cieľový stav 

alebo výsledný produkt musia byť dosiahnuté počas limitovaného času v rámci obmedzených 

zdrojov a nákladov a pri dosiahnutí poţadovaných kvalitatívnych parametrov. 

3.1  Druhy projektov manaţmentu zmeny 

Manaţment zmeny závisí od typu realizovanej zmeny. Podľa typu zmeny je moţné charakte-

rizovať nasledovné druhy projektov, resp. modelov manaţmentu zmien: 

 Inkrementálny (kontinuálny) model - zmena je chápaná ako proces nepretrţitých malých 

zmien, v ktorom jednotlivé časti firmy riešia oddelene vţdy jeden problém a majú jeden cieľ. 

Manaţéri sa postupnou realizáciou drobných zmien snaţia dosiahnuť základný cieľ zmeny 

a reagovať tak na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie firmy. Podstata týchto modelov 

vychádza z metód kontinuálneho zlepšovania, predovšetkým z filozofie Kaizen.  

Reštrukturalizačný model je proces zmien jednotlivých oblastí činnosti podniku smerujúca 

k ich optimalizácii a k zabezpečeniu ďalšieho úspešného rozvoja podniku a dlhodobej prospe-

rity. Obsahom reštrukturalizácie sú komplexné zmeny, čo znamená, ţe reštrukturalizačné 

zmeny zahŕňajú relatívne samostatné, avšak neoddeliteľné a vzájomne prepojené zloţky tech-

nických, organizačných, metodických a sociálnych zmien. Podľa tohto modelu môţu firmy 

dlhodobo preţiť iba v prípade, ţe sú schopné nepretrţitých a komplexných zmien. Tento mo-

del sa opier o fakt, ţe prostredie, v ktorom firma pôsobí sa bude meniť rýchlo 

a nepredvídateľne.  

Reinţinieringový model vychádza z názoru, ţe stabilita firmy, ktorá postupuje podľa svojich 

zabehnutých postupov, je narušená revolučnými zmenami, kedy je potrebná zásadná 

a radikálna zmena procesov tak, aby bolo dosiahnuté dramatické zlepšenie v kritických uka-

zovateľoch výkonnosti, a aby tak došlo k vytvoreniu základne pre obdobie novej rovnováhy. 

[2, 3] 

Inovačný model je zaloţený na inovácii, pod ktorou sa spravidla rozumie kvantitatívna alebo 

kvalitatívna účelová zmena vo fungovaní podnikového systému vzťahujúca sa na akúkoľvek 

oblasť jeho činnosti, ktorá prinesie úţitok. Výsledkom inovačného procesu je inovácia ako 

realizovaná, vyuţívaná zmena v praxi. [8] 

3.2 Proces manaţmentu zmeny 

Kaţdý postup zameraný na realizáciu zmien vyţaduje rôzne opatrenia na zaistenie procesu 

a jeho koncepcie. Dôleţitými charakteristikami procesov zmien sú: rozsah procesu, 

radikálnosť cieľových nákladov (miera úspor) a rýchlosť realizácie navrhnutých zmien. 

Na základe viacerých štúdií domácich a zahraničných autorov bola špecifikovaná základná 

filozofia procesu zmeny, ktorá bola následne upravená podľa procesných princípov. Model 

manaţmentu zmeny zaloţený na procesnom prístupe je moţné rozčleniť do základných fáz, 

ako ukazuje nasledovný obrázok 1: 
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Obr.1  Fázy procesu manaţmentu zmeny  

Pochopenie potreby zmeny - uvedomovanie si potreby zmeny a definovanie dôvodu ku 

zmene. Základom pri uskutočňovaní akýchkoľvek zmien v podniku je vytvorenie pocitu na-

liehavosti zmeny, pretoţe v opačnom prípade vznikajú sily, ktoré vytvárajú mnoţstvo preká-

ţok pri realizácii zmien, čo môţe priniesť negatívne dôsledky. V tomto kroku je dôleţité zís-

kať podporu rozhodujúcich vlastníkov podniku a vrcholového manaţmentu, aby bolo moţné 

urobiť rozhodnutie o realizácii zmien. 

Analýza východiskovej situácie - analytická časť pozostáva z dvoch analýz:  

Strategická analýza sa skladá z troch častí: analýza externého prostredia, analýza interného 

prostredia (Porterova analýza) a analýza situácie v podniku. Výsledkom je identifikácia 

predností podniku a kritických faktorov. 

Analýza silového poľa predstavuje analýzu situácie vyţadujúcej zmenu. Podstatou je identi-

fikácia faktorov podporujúcich zmenu a faktorov blokujúcich proces zmeny. Aby bolo moţné 

zmeny uskutočniť, je potrebné dosiahnuť rovnováţny stav medzi týmito faktormi. 

Vytvorenie základného modelu zmeny predstavuje spracovanie vízie a stratégie zmeny 

a mal by obsahovať nasledovné informácie: cieľ projektu zmeny, identifikácia potrebných 

zmien, rozsah a obsah zmien, zhodnotenie finančno-ekonomickej efektívnosti navrhovaných 

zmien. Súčasťou vytvoreného základného modelu zmeny by mali byť moţné varianty mode-

lu, ktoré sú reálne z hľadiska cieľov aj obmedzujúcich podmienok. Účinnou a odporúčanou 

metódou na vytvorenie modelu zmeny je logický rámec projektu, tzv. logframe. 

Vypracovanie projektu zmeny je prípravnou fázou, t.j. fázou plánovania zmeny. Navrhova-

ný projekt je zaloţený na procesných princípoch a pozostáva z nasledovných krokov: určenie 

agenta zmeny, analýza procesov z pohľadu nákladov a ich výkonnosti, stanovenie cieľových 

hodnôt výkonnosti procesov, identifikácia potrebných zmien a konkrétnych opatrení v  proce-

soch vyţadujúcich zmenu, identifikácia zdrojov projektu zmeny (časový harmonogram, per-

sonálne, finančné zdroje, poţiadavky na informačné technológie) a určenie dopadov zmien 

(radikálnosť cieľových nákladov) 

Implementácia zmeny je realizačnou fázou modelu manaţmentu zmeny a pozostáva z troch 

etáp: rozmrazenie (príprava ľudí na zmenu, komunikácia, vzdelávanie a tréning nových zruč-

ností, zabezpečenie finančných zdrojov), realizácia zmeny (implementácia technickej 

a organizačnej zloţky zmeny) a zmrazenie (upevňovanie a stabilizácia realizovanej zmeny) 

Monitoring efektu zmeny znamená zavedenie systému monitoringu a kontroly účinnosti 

zavedených zmien na základe dosahovaných výsledkov. Zmyslom tejto fázy je overenie si 

dosiahnutia stanovených cieľov modelu zmeny. Hodnotenie dosiahnutia účinkov zmien 

a uplatnenie týchto poznatkov v riadení je znakom učiacej sa organizácie. 

ZÁVER 

Manaţment zmien je podľa nášho názoru koncepciou zaloţenou na nepretrţitom sledovaní 

príleţitostí a dôvodov pre realizáciu zmeny s cieľom zvýšiť výkonnosť podniku. Vznik dôvo-

du je impulzom pre naštartovanie projektu zmeny.  
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Manaţment zmien v podniku je potrebné chápať ako projekt, kde je nevyhnutné dodrţiavať 

nasledujúci postup: definovať cieľ a čiastkové ciele; určiť osoby, ich roly a zodpovednosť, 

tzv. agentov zmien, stanoviť formy a rozsah komunikácie, vypracovať časový harmonogram. 

Uplatnením metód a nástrojov projektového manaţmentu je proces riadenia zmeny zaloţený 

na procesných princípoch. Projektový manaţment moţno vyuţiť veľmi efektívne nielen pri 

investičných, výskumných a organizačných projektoch, ale aj pri budovaní podnikovej straté-

gie.  

Kaţdý podnik by mal do svojej riadiacej štruktúry integrovať manaţment zmien  a nepretrţite 

zdokonaľovať to, čo robí.     Zmena sa stáva základnou súčasťou riadenia podniku, ktorý chce 

docieľovať dlhodobú, udrţateľnú perspektívu. Procesne orientovaný manaţment zmien sa 

stáva súčasťou strategického manaţmentu podniku, čím vnáša procesné princípy do riadenia 

na strategickej úrovni. 

Efektívny systém manaţmentu riadenia zmien v podniku je predpokladom prehĺbenia ob-

chodných kontaktov, zaručuje zlepšenie vzťahov zvonku a vo vnútri podniku. 

Procesne orientovaný manaţment zmien umoţní dosiahnuť nasledovné efekty: získanie kon-

kurenčnej výhody – flexibility podniku, eliminácia zbytočných zmien, efektívna redukcia 

nákladov, zvýšenie výkonnosti procesov. 
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ABSTRAKT 

Súčasná situácia na podnikateľskom trhu núti podniky, aby boli neustále pripravené na zvy-

šujúce sa poţiadavky svojich zákazníkov. Ak chce byť podnik úspešný, musí vedieť pruţne 

reagovať na všetky zmeny, ktoré na trhu nastanú. 

Podnikateľská prax si vyţaduje realizáciu procesného prístupu. Ten prináša podniku – 

v porovnaní s tradičným funkčným prístupom – oveľa viac pozitív v podobe jednoduchšieho 

riadenia, odstraňuje duplicitu a poskytuje práve moţnosť rýchlejšej a pruţnejšej reakcie na 

poţiadavky trhu. 

Cieľom nášho príspevku je navrhnúť postup identifikácie procesov v podniku pre zistenie ich 

výkonnosti a tvorby pridanej hodnoty s vyuţitím vybraných moderných manaţérskych metód. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

proces, identifikácia procesu, SIPOC, PQM, procesná mapa 

ABSTRACT 

The current situation in the business market is forcing companies to be still prepared for the 

higher requirements of its customers. If company wants to be successful, it has to be able to 

respond flexibly to any changes that occur in the market. 

Business practice is asking for realization of processional approach. That brings to the com-

pany - in comparison with traditional functional approach - much more positive in terms of 

simplier management, displaces duplicity and provides just the opportunity for faster and 

more flexible reaction on market requirements. 

The aim of our article is to propose a process for identification of business processes for de-

termination their performance and creation of added value using the selected modern man-

agement methods. 

KEY WORDS 

process, identification of process, SIPOC, PQM, process map 

ÚVOD 

Dosiahnutie stanovených cieľov podniku a úloh, ktoré z nich vyplývajú, závisia vo veľkej 

miere od realizácie podnikových procesov a činností, ktoré sa v nich uskutočňujú. Preto zá-

kladom procesného riadenia v podniku je identifikácia podnikových procesov a činností. Na 

základe analýzy, merania i zlepšovania procesov (viď. kap. 8 normy ISO 9001:2009) si pod-

nik vytvára vhodné podmienky pre ich efektívne riadenie.  

Pretoţe sa podnikateľské subjekty snaţia svoje aktivity realizovať s čo moţno najniţšími ná-

kladmi, v poţadovanej kvalite a čase, musia procesný prístup aplikovať na všetky činnosti, 

ktoré vykonávajú. Nemali by sa sústrediť len na hlavné procesy, ale aj na procesy podporné, 

ktoré vytvárajú podmienky pre ich efektívne fungovanie. Z tohto dôvodu sme sa v článku 

zamerali na podporný proces údrţba, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu prevádzko-

vých činností (náklady, úrazovosť, bezpečnosť na pracovisku, environmentálne dopady 

a pod.).  
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1 PROCESNÝ PRÍSTUP 

Proces predstavuje v systéme manaţérstva kvality súbor činností, vďaka ktorým sa vstupy 

menia na výstupy schopné uspokojovať stále sa zvyšujúce poţiadavky konečného zákazníka.  

Procesný prístup (viď. obr. 1) je moţné realizovať v podmienkach akéhokoľvek podniku. Aby 

celý tento priebeh bol úspešný, je pre podnik výhodné, ak má zavedený systém manaţérstva 

kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, ktorý si vyţaduje procesný prístup. 

 

 

Obr. 1 Procesný model 

Podnikové procesy môţeme rozdeliť do štyroch veľkých skupín: 

 hlavné procesy – ide o procesy, ktoré charakterizujú hlavnú činnosť podniku, 

 manaţérske procesy – prostredníctvom nich sa definuje vízia, stratégia podniku 

i smerovanie hlavných podnikových procesov, 

 podporné procesy – ich podstatnou úlohou je vytvárať tie najlepšie podmienky pre 

efektívny a úspešný priebeh hlavných procesov, 

 systémové procesy – súvisia so všetkými procesmi v podniku (napr. riadenie zázna-

mov, audity, riadenie dokumentácie a pod.). 

Všetky procesy charakterizuje pridaná hodnota finálnemu produktu, hmotné a nehmotné (in-

formačné) vstupy i výstupy, vlastník, operátor, zákazník (externý i interný) a samozrejme čas, 

ktorý je potrebný k ich realizácii. V neposlednom rade je to aj priebeh (architektúra) procesu, 

ktorý sa najčastejšie zobrazuje prostredníctvom vývojového diagramu. Jednoduchou a jasnou 

formou tak získavame prehľad o priebehu celého procesu, príp. subprocesu, ktorý je predme-

tom nášho skúmania, identifikácie, zlepšovania atď.  

2 IDENTIFIKÁCIA PROCESU 

Prvým krokom identifikácie procesov v podniku je zostrojenie procesnej mapy (viď. obr. 2). 

Ide o nástroj, ktorý slúţi k prehľadnému zobrazeniu všetkých realizovaných procesov 

v podniku. 
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Obr. 2 Mapa procesov výrobného podniku 

Ďalší nástroj, ktorý navrhujeme vyuţiť na identifikáciu procesov, je metóda PQM = Process 

Quality Management (viď. obr. 3). Tento prístup je zaloţený na stanovení kľúčových proce-

sov, ktoré vytvárajú najväčšiu pridanú hodnotu, ale zároveň aj tých  procesov,  ktoré spôso-

bujú v podniku najväčšie nedostatky.  

Na základe tohto prístupu je moţné vyvodzovať závery pre ďalšie plánovanie, riadenie a zlep-

šovanie fungovania podniku. Preto je potrebné identifikovať tie procesy, ktoré značnou mie-

rou ovplyvňujú kvalitu finálnej produkcie. 

Cieľom nami navrhovanej metódy je podrobne popísať tieto procesy a zároveň identifikovať, 

ako sa podieľajú na plnení stanovených podnikových cieľov a akým spôsobom ovplyvňujú 

výslednú kvalitu. 

 

 
Obr. 3 Postup práce metódy PQM (Nedeliaková, 2007) 

V zmysle filozofie PQM musí byť priebeh všetkých procesov realizovaných v podniku za-

bezpečený tak, aby smeroval k naplneniu stanovenej stratégie. 

Náš sledovaný podnik má definovanú víziu svojej činnosti nasledovne: 

DEFINOVANIE POSLANIA PODNIKU 

URČENIE DOMINANTNÝCH VPLYVOV 

DEFINOVANIE KRITICKÝCH FAKTOROV 

PRIRADENIE KRITICKÝCH FAKTOROV 

URČENIE NAJKRITICKEJŠÍCH FAKTOROV 

STANOVENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV 

DEFINOVANIE VSTUPNÝCH A VÝSTUPNÝCH DÁT 

DÔSLEDKY PRE SYSTÉM KVALITY DÔSLEDKY PRE SYSTÉM RIADENIA 

MANAŽÉRSKE PROCESY 
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„Vytvoriť pod svojou vlastnou značkou uznávanú a flexibilnú spoločnosť, ktorá bude schopná 

prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov a neustále sa rozvíjajúcej výrobnej 

činnosti komplexne plniť poţiadavky svojich zákazníkov.“ 

Predmetom identifikácie procesov nami navrhovanej metódy  je proces Údrţba. Aby bol pod-

nik schopný plniť svoj strategický zámer, dosahoval najvyššiu ziskovosť, pruţne reagoval na 

stále sa meniace poţiadavky zákazníkov atď., musí venovať adekvátnu pozornosť starostli-

vosti o svoj dlhodobý majetok. Z toho vyplýva aj jeho zodpovednosť za realizáciu procesu 

Údrţba, aby predchádzal vzniku problémov z neplnenia dodávok, resp. sluţieb (mnoţstvo, 

kvalita a čas).  

Aby samotný proces Údrţba plnil svoje poslanie čo najefektívnejšie, je nutná jeho dôsledná 

organizácia. Proces identifikácie mu to samozrejme umoţňuje. Vyuţitím metódy SIPOC 

(viď. obr. 4) môţeme určiť základné charakteristiky, ktoré tento proces ovplyvňujú a majú 

s ním priamy súvis.  

 

 
Obr. 4 SIPOC model 

Model SIPOC uľahčuje pochopiť prebiehajúci proces. Jednoduchou grafickou formou zobra-

zuje priebeh činností, ktoré sa v rámci neho realizujú. Je pouţiteľný pri akomkoľvek procese.  

Metóda SIPOC nám umoţňuje identifikovať jednotlivé stavebné prvky procesu, kde si však 

musíme poloţiť niekoľko otázok ohľadom toho, kde daný proces začína, kedy, akým spôso-

bom. 

Za vstupy môţeme povaţovať tie poloţky, ktoré sa v identifikovanom procese spotrebúvajú. 

Je dôleţité určiť tie hlavné druhy vstupov, ktoré si realizácia procesných činností vyţaduje. Je 

nutné prihliadať na to, aby sme zbytočne nezaťaţovali daný proces veľkým mnoţstvom zdro-

jov, ale aby sme sa sústredili na tie kľúčové vstupy. Ak vieme určiť vstupy procesu, následne 

vieme identifikovať aj ich dodávateľov. Kaţdý proces má svojho vlastníka, ktorý zodpovedá 

za jeho efektívny priebeh, riadi ho ako celok. 

V našom sledovanom podniku sme identifikovali podporný proces Údrţba. V rámci neho sa 

realizujú tri subprocesy, ktoré tvoria oblasť stratégie celej údrţby: 

 Opravy 

 Inšpekcia 

 Udrţiavanie 

Ich cieľom je zachovať i opätovne vytvoriť poţadovaný stav všetkých technických prostried-

kov, ktoré sa vyuţívajú v celom podnikovom systéme.   

Riadenie procesu Údrţba musí vychádzať z politiky údrţby, ktorej cieľom je splnenie poţia-

daviek interného zákazníka. Hlavné ciele v oblasti údrţby sa týkajú hlavne prestojov, ktoré 

zapríčiňuje nedostatočný chod zariadenia a náklady, ktoré s tým súvisia. Ide o náklady na 

pracovnú silu, náhradné dielce, spotrebovaný materiál, náklady na nezhodné produkty... Pod-

nik musí mať záujem tieto negatívne prejavy zniţovať i úplne eliminovať. Politika kvality 

v údrţbe sa orientuje hlavne na túto oblasť. V rámci podporného procesu Údrţba prebiehajú v 

podniku tri hore uvedené subprocesy, my uvádzame na obr. 5 – pod časťou P = proces identi-

fikáciu subprocesu Inšpekcia. 

suppliers inputs process outputs customer 

dodávatelia vstupy proces výstupy zákazník 
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Obr. 5 SIPOC subprocesu Inšpekcia 

 

V ďalšej etape identifikácie procesu, pre jeho ďalšie zlepšovanie, je potrebné zaviesť meranie 

a následné sledovanie jeho výkonnosti. Ukazovatele merania výkonnosti moţno aplikovať tak 

na výrobné i na nevýrobné procesy. Pre proces údrţba je moţné podľa Nenadála (2004) pou-

ţívať tieto ukazovatele: 

 priemernú dobu vykonania jedného údrţbárskeho zásahu, 

 počet zamestnancov údrţby k počtu zamestnancov vo výrobe, 

 podiel prestojov zariadenia pri opravách a údrţbe na disponibilnú kapacitu pracovis-

ka, 

 priemernú dobu od zistenia poruchy aţ do zahájenia opravy, 

 podiel nákladov na údrţbu k výrobným nákladom, 
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vypracovanie mesačných plánov   

inšpekčná prehliadka  
 

odstránenie drobných závad 

žiadosť o zmenu termínu  

termín 

vyhovuje 

spracovanie inšpekčných nálezov 

vypísanie objednávok plánovaných opráv 

oprava 

kontrola odstránenia závad 

odovzdanie hlásení 

odovzdanie vedúcim prevádzok 

áno 

nie 

preplánovanie zmeny 
termínu plánovanej 

opravy 

útvar 
Riadenie 
majetku 

hmotné: náradie, mazadlá, stroje, prístroje 
informačné: organizačná smernica, návody 
na používanie zariadení, plány údržby, bez-
pečnostné predpisy, normy 
ľudské: údržbársky personál 

vykonaná revízia, oprava, pre-
ventívna činnosť –  
napr. mazacia služba 
správy a protokoly o vykonanej 
činnosti 

majster 
užívateľa 
strojného 
zariadenia 



 

435 

 

 index účinnosti údrţby. 

ZÁVER 

Predkladaný článok sa zaoberá problematikou identifikácie procesov v sledovanom podniku. 

Zamerali sme sa na podporný proces Údrţba, kde sme navrhli metodiku identifikácie procesu 

pomocou procesnej mapy, metódy PQM a metódy SIPOC.  

Aplikáciou nami navrhovanej metodiky identifikácie procesov sa dosiahne v podniku zvýše-

nie účinnosti riadenia procesov pre dosiahnutie čo najväčšej pridanej hodnoty pre zákazníka. 
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ABSTRAKT 

Digitální podnik v dnešní době znamená nasazení vzájemně integrovaných softwarových ná-

strojŧ podporující plánování a řízení procesŧ v rámci celého ţivotního cyklus produktu. Tento 

příspěvek se zaměřuje zejména na výuky principŧ digitálního podniku na Západočeské uni-

verzitě v Plzni se zaměřením na výzkumně-vývojové pracovníky, ale také na studeny bakalář-

ských, magisterský a doktorských studijních programŧ. Realizací dvou projektŧ v rámci ope-

račního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikla série na sebe navazujících e-

learningových kurzŧ obsahujících multimediální komponenty, které jsou typické pro efektivní 

zpŧsob výuky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

OPVK, digitální podnik, PLM, Západočeská univerzita v Plzni 

ABSTRACT 

Digital factory means another deployment of integrated software tools to support planning 

and management processes in PLM. This paper is focused in particular teaching the principles 

of digital factory at the University of West Bohemia, with a focus on R & D personnel, but 

also cold bachelor's, master's and doctoral degree programs. By realization two projects under 

the OPVK has created an integrated series of successive e-learning courses containing multi-

media components, which are typical for an effective way of teaching. 

KEY WORDS 

OPVK, digital factory, PLM, University of West Bohemia 

ÚVOD 

Definic pojmu PLM neboli Product Lifecycle Management anebo česky Řízení ţivotního cyk-

lu produktu existuje velmi mnoho. Proto základní definiční směry lze popsat následovně: 

 PLM je proces řízení „ţivota“ produktu od koncepce, přes výrobu a servis aţ po 

likvidaci. 

 PLM je informační strategie společnosti. 

 PLM je strategie společnosti. 

 PLM integruje lidi, data, procesy, systém řízení, technologie. 

 PLM integruje systémy, postupy a nástroje pro řešení realizace nového/inovovaného 

produktu. 

Jak je vidět s výše popsanými definicemi se lze na PLM dívat jako na integraci rŧzných ná-

strojŧ, metod a přístupŧ za účelem efektivního vyuţití podnikových i mimopodnikových zdro-

jŧ během všech fází ţivotnosti produktu (od vývoje, přes výrobu a servis aţ po likvidaci). 

Velmi dŧleţitý aspekt celého PLM je nutnost týmové práce a integrace všech systémŧ, nástro-

jŧ a postupŧ v podniku a jeho okolí a to zejména v digitální podobě. 

Co je podstatné si uvědomit? Nejedná se o nasazení softwarových nástrojŧ, ale jedná se o 

nový pohled na řešení problémŧ, jedná se strategii podniku, jedná se o rozšíření pŧsobnosti 

podniku i na povýrobní etapy produktu. 
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Pro úspěšné řízení produktu je zapotřebí se zaměřit nejen na technologickou a ekonomickou 

část produktu, ale také na sociální a enviromentální. 

Obecně se na podniky mŧţeme dívat jako na velmi komplexní produkty zpravidla s velmi 

dlouhou ţivotností, které se ale v krátkém časovém intervalu musí postarat o optimální inova-

ci svých výrobkŧ, jako reakci na změny trhŧ, přání zákazníkŧ, změny technologií apod. To je 

bez vyuţití digitalizace velmi obtíţné. Pouze počítačové projektování, modelování a simulace 

na virtuálních modelech umoţňuje dnes přeţití v globálním trţním prostředí. Nejde ovšem o 

jednoduchou záleţitost. 

Pod pojmem Digitální podnik rozumíme, tak jak bylo jiţ ukázáno, především postupný pro-

jektový proces, který je podporován velmi rŧznorodými, ale navzájem kompatibilními softwa-

rovými nástroji. Cílem je digitálně zachytit a utvářet pomocí podpŧrných softwarových ná-

strojŧ celý cyklus ţivota výrobku, přičemţ postupujeme od počátečních koncepčních stádií aţ 

k simulaci precizně navrţeného dílenského pracoviště, hnízda, nebo střediska. 

Definice Digitálního podniku, tak jak je definována Spolkem německých inţenýrŧ (VDI - 

Richtlinie 4499) říká, ţe: 

Digitální podnik je zastřešující pojem pro rozsáhlou síť digitálních metod, modelŧ a nástrojŧ 

(včetně simulace a 3D-vizualizace), které jsou integrovány v rámci prŧběţného datového ma-

nagementu. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a prŧběţné 

zlepšování všech dŧleţitých struktur, procesŧ a zdrojŧ reálné továrny v souvislosti s jejími 

výrobky. 

Vydefinování pojmu Digitální podnik stále probíhá. Řada autorŧ chápe pojem pouze ve vzta-

hu k výrobě, jiní vidí tuto problematiku v širších souvislostech. V České republice je tímto 

pojmem chápán zejména proces digitalizace všech předvýrobních etap od prvotního návrhu 

výrobku, přes konstrukci, technologii aţ po plánování výroby. Digitální podnik přestal být 

visionářským pojmem. V automobilovém a leteckém prŧmyslu se uţ dlouho neřeší otázka, 

zda zavádět nebo ne. Digitální podnik se zde stal, nebo stává realitou. Je jen otázkou času, 

kdy i subdodavatelé budou muset následovat. 

V této oblasti řeší Katedra prŧmyslového inţenýrství a managementu v současné době dva 

projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První projekt Kvalitní 

výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení ţivotního cyklu produktu je součástí priorit-

ní osy 2.3 a druhý je projekt Ţivotní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku  je sou-

částí prioritní osy 2.2. 

1 KVALITNÍ VÝZKUMNÝ TÝM ZAMĚŘENÝ NA PROBLEMATIKU ŘÍZENÍ 

ŢIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍHO PODNIKU 

Základní myšlenkou projektu je zkvalitnit, zefektivnit a znalostně podpořit na Fakultě strojní 

(FST) ZČU v Plzni práci výzkumných pracovišť na problematice řízení ţivotního cyklu vý-

robku (Product Lifecycle Management - PLM) v prostředí digitálního podniku (Digital Facto-

ry - DF). V projektu se pro realizaci vytvoří specifické vzdělávací moduly pro získání znalostí 

a dovedností výzkumníkŧ a jejich uplatnění v efektivní týmové výzkumné práci na uvedené 

problematice. Ta je mezioborová a proto bude řešena v mezioborově integrovaném výzkumu 

a to v oborech konstrukce, technologie a prŧmyslové inţenýrství, kde se propojí do jednoho 

výzkumného týmu pro řešení problematiky s vyuţitím metod a nástrojŧ digitálního podniku. 

V projektu bude dále připravena spolupráce týmu se zahraničními výzkumnými pracovišti na 

uvedené problematice jako nezbytná podmínka kvality a udrţitelnosti výzkumu. 
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1.1 Cíle projektu 

Cílem projektu je vytvořit na FST kvalitní výzkumný tým na řešení nové a pro konkurence-

schopné strojírenství nezbytné problematiky řízení ţivotního cyklu výrobku v prostředí digi-

tálního podniku. Pro naplnění cíle budou: 

 integrovány čtyři oborově orientované výzkumné skupiny fakulty do jednoho mezio-

borového výzkumného týmu, 

 zpracovány materiály odborného vzdělávání výzkumníkŧ a doktorandŧ v této pro-

blematice, 

 připraveny spolupráce týmu s renomovanými zahraničními výzkumnými pracovišti. 

Znalost dílčích témat z problematiky digitálního podniku zaloţená na vyuţívání informačních 

technologií (systémy CAD, CAM, CAP, ERP, atd.) je na Fakultě strojní tradiční, a to v obo-

rech konstrukce, technologie a prŧmyslové inţenýrství (reprezentovaných převáţně třemi 

katedrami a jedním výzkumným centrem). Výzkum dílčích témat problematiky je v součas-

nosti separován do čtyř výzkumných skupin, které ve výzkumu efektivně nespolupracují. Pro-

to se budou nepropojené výzkumné skupiny z oborŧ konstrukce, technologie a prŧmyslového 

inţenýrství integrovat do mezioborového výzkumného týmu s cílem zkvalitnit a zefektivnit 

řízení týmu, a na základě synergie zkvalitnit výkony při společném řešení výzkumu problema-

tiky digitálního podniku. Tím vznikne v regionu NUTS II Jihozápad unikátní výzkumné pra-

coviště zaměřené na vzdělávání výzkumníkŧ, rozvoj výzkumu a praktické uplatnění inovací v 

problematice digitálního podniku. Tento zpŧsob zajištění problematiky je v souladu s řešením 

na zahraničních výzkumných pracovištích, která se zabývají konceptem digitálního podniku. 

Výzkumný tým bude tvořen akademickými pracovníky, doktorandy a vybranými studenty 

jednotlivých oborŧ Fakulty strojní spolu s výzkumníky z prŧmyslových podnikŧ.  

1.2 Struktura projektu 

Moduly, které jsou vytvářené v rámci projektu, jsou následující: 

 Digitální podnik (DP) 

 Řízení ţivotního cyklu produktu (PLM) 

 Podnikové informační systémy a DP 

 Znalostní management a DP 

 Umělá inteligence a DP 

 Virtuální realita a DP 

 CAx a DP 

 Řízení správy dat přes PLM a DP 

 Reverzní inţenýrsvtví a DP 

 Projektování výrobních systémŧ a DP 

 Montáţ, roboty a DP 

 NC technika a DP 

 Projektování výrobních procesŧ a DP 

 Logistika a DP 

 Plánování a řízení výroby a DP 

 Modelování a simulace a DP 

 Hodnocení výkonnosti v podniku a DP 

2 ŢIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍHO PODNIKU 

Podstatou druhého projektu je inovovat výuku studentŧ Bc. a Mgr. studijních programŧ Stro-

jírenství a Strojní inţenýrství na Západočeské univerzitě v Plzni Fakultě strojní ZČU/FST tak, 

aby teoretické a praktické znalosti studentŧ v problematice digitálního řízení ţivotního cyklu 
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výrobku (s vyuţitím špičkového IT) byly v souladu zejména s budoucími potřebami podnikŧ 

z hlediska konkurenceschopného strojírenství. To bude realizováno vytvořením 19 e-

learningových multimediálních (MM) modulárních kurzŧ, kterými budou inovovány stávající 

studijní programy. Cílovou skupinou jsou především studenti FST s rŧzným rozsahem získa-

ných znalostí podle studovaných oborŧ (technologie, výroba). Projekt svým zaměřením nava-

zuje na 2 další projekty OPVK na ZČU/FST. Moduly kurzŧ budou vyuţity v 38 předmětech 6 

bakalářských a magisterských studijních programŧ z 3 fakult ZČU. 

2.1  Cíle projektu 

Cílem projektu je inovovat výuku prezenčních a kombinovaných studentŧ bakalářských a 

magisterského studijních programŧ Strojírenství a Strojní inţenýrství na ZČU/FST tak, aby 

znalosti studentŧ v problematice digitálního řízení ţivotního cyklu výrobku byly v souladu se 

současnými a zejména budoucími potřebami prŧmyslových podnikŧ z hlediska jejich konku-

renceschopnosti. Tím studentŧm poskytnout praktické znalosti špičkových informačních 

technologií, které integrují obory konstrukce, technologie a zejména výroba (výrobní systémy, 

výrobní procesy) do série navazujících a datově provázaných procesŧ (koncept Digitální pod-

nik). Při tom spolupracovat s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou ekonomickou, jak na 

tvorbě, tak na vyuţití kurzŧ. Vytvoří se tak mezioborové studium oborŧ konstrukce, techno-

logie, výroba.  

Výstupem projektu bude systém 19 multimediálních kurzŧ (vytvořených e-learningovou 

technologií) o problematice PLM a DP (kurzy budou tvořeny vzdělávacími komponentami - 

moduly). Kurzy budou ve formě e-bookŧ na CD, vybrané kurzy budou uloţeny na Virtuální 

univerzitě (e-learningová výuka na ZČU v internetovém prostředí). Moduly budou zabudová-

ny do 28 předmětŧ (nových nebo inovovaných) stávajících studijních programŧ "Strojíren-

ství" a "Strojní inţenýrství" a do 10 předmětŧ na FEL a FEK v jejich studijních programech. 

Tím se vytvoří vysoká strukturální a obsahová flexibilita vyučovaných předmětŧ jako součást 

mezioborového a mezifakultního studia.  

2.2  Struktura projektu 

Moduly vytvořené v rámci projektu jsou následující: 

 Digitální podnik 

 Systémové pojetí ţivotního cyklu technického projektu v prostředí DP 

 Právní apekty v souvislosti s ţivotním cyklem výrobku 

 Virtuální realita v prostředí DP 

 Znalostní management a inovace 

 Řízení výkonnosti procesŧ a zvyšování přidané hodnoty výrobku v prostředí DP 

 Projektování investičních celkŧ 

 Projektování manipulace s materiálem 

 NC technologie 

 Projektování výrobní základy 

 Tvorba a optimalizace pracoviště 

 Analýza, modelovaní a optimalizace procesŧ 

 Logistika 

 Simulace výrobních systémŧ a procesŧ  

 Metody prŧmyslového inţenýrství 

 Plánování výroby 

 Integrované systémy řízení a jejich aplikace v oblasti výroby 

 Algoritmizace a jejich počítačová podpora 

 Ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesŧ a produktŧ 
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litní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení ţivotního cyklu výrobku v prostředí 

digitálního podniku" řešených v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
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ABSTRAKT  

Článok sa zaoberá digitálnym podnikom a jeho prínosmi pre podniky. Popisuje jeho vývoj a 

samotné vyuţitie pri konkrétnych moţnostiach aplikácie v praxi, a taktieţ nás oboznamuje 

s prostredím Delmia vhodným na tvorbu digitálneho podniku s modulmi Delmia V6, Delmia 

Process Engineer  a Delmia QUEST.  

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Digitálny podnik, Delmia, PLM, Delmia V6, Delmia Process Engineer, Delmia QUEST 

ABSTRACT  

The article deals with digital business and its benefits for business. Describes its development 

and use very specific opportunities in practical application, and also acquaints us with Delmia 

environment suitable for creating a digital business with modules Delmia V6, Delmia Process 

Engineer and Delmia QUEST. 

KEY WORDS  

Digitálny Factory, Delmia, PLM, Delmia V6, Delmia Process Engineer, Delmia QUEST, 

ERP, SCADA, 3D, Delmia Human, 

ÚVOD 

Dnešné podniky musia neustále zvyšovať svoju produktivitu za účelom zvyšovania konku-

rencieschopnosti. Toto vyţaduje skrátené dodacie časy, zníţené prevádzkové náklady, opti-

málne vyuţitie kapacít a optimalizovaný materiálový a informačný tok. Na základe týchto 

poţiadaviek vychádza súčasný trend v projektovaní komplexných výrobných systémov, zo 

simulácii vytváraných v prostredí digitálneho podniku. Výhodou takéhoto spôsobu navrhova-

nia je eliminácia rizík vyplývajúcich zo zavedenia a implementácie systémov do štruktúr pod-

niku.  

1 VÍZIA 

Vízia konceptu digitálnej továrne sa zameriava na integráciu metód a nástrojov, ktoré sú 

k dispozícii na rôznych úrovniach pre plánovanie a testovanie produktov a súvisiacej výroby 

a operatívne riadenie výroby a integruje nasledujúce procesy: 

 Vývoj výrobku, testovanie a optimalizácia 

 Návrh výrobného procesu a optimalizácia 

 Projektovanie dielne a optimalizácia  

 Operatívne plánovanie a riadenie výroby 

Koncept digitálneho podniku môţe byť povaţovaný za podnikateľskú a informačnú stratégiu 

riadenia a spolupráce procesov továrni v globálnych sieťach. Ponúka metódy a softvérové 

riešenia pre produkt, plánovanie portfólia, digitálny vývoj výrobku, digitálnu výrobu, podpora 

predaja, ktorá poskytuje rýchlejší čas k vytvoreniu hodnoty, kooperačné riešenia na podporu 

mailto:daniel.sisan@fstroj.utc.sk
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ľudí a procesov v kaţdej hlavnej fáze výrobku a fáze výroby. Preto koncept digitálneho pod-

niku integruje databázy pre modely, pokročilé vizualizácie, simulácie a dokumentáciu pro-

duktov, procesov a závodov s cieľom zlepšiť kvalitu a dynamiku produktov a výrobných pro-

cesov.  

1.1  PLM 

PLM systémy predstavujú v súčasnosti najkomplexnejšie systémové riešenia pre správu ţi-

votného cyklu produktu. Integrujú do jedného softvérového riešenia CAD, CAE, CAM, CAQ, 

ERP, PDM a iné systémy. Ich vyuţitie sa v najväčšej miere týka hlavne automobilového a 

elektrotechnického priemyslu, pričom neustále pribúdajú aj zástupcovia iných odvetví. Pouţí-

vaním PLM systémov je moţné zníţiť priebeţné doby uvedenia produktu na trh, zvyšovanie 

vyuţitia zariadení, odhalenie nezrovnalostí pred realizovaním riešenia, a mnoho iných výhod. 

Medzi hlavných predstaviteľov PLM systémov je moţné zaradiť softvér Delmia a Tecnoma-

tix. 

2     DELMIA A JEJ MODULY V RÁMCI DIGITÁLNEHO PODNIKU  

Delmia patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti PLM systémov. Delmia je riešenie 

pre počítačovú simuláciu výroby a produkcie, ktoré umoţňuje výrobcom nezávisle na priemy-

selnom odvetví virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a riadiť výrobné proce-

sy. Riešenia Delmie sú postavené na spoločnej otvorenej dátovej základni nazývanej PPR 

HUB (produkt, proces, zdroj), ktorá umoţňuje kontinuálne vytváranie a overovanie výrob-

ných procesov vo fáze navrhovania výrobkov.  

2.1  Delmia V6 

Delmia V6 slúţi na modelovanie výrobkov, zdrojov a výrobných procesov. Skladá sa 

s viacerých nástrojov pričom Delmia Robotics a Delmia Human sú bliţšie popísané.  

2.1.1 Delmia V6 Robotics 

Modul V6 Robotics je určený pre navrhovanie a simuláciu komplikovaných robotizovaných 

pracovísk, a to predovšetkým pre operácie zvárania, rezania, lepenia, montáţe a pod. Tento 

modul integruje všetky potrebné nástroje a robotické funkcie pre komplexný návrh a optima-

lizáciu výrobných procesov. Procesy, modely výrobkov a výrobné zariadenia sú integrované 

do jednotného 3D modelu a jednotného uţívateľského prostredia, ktoré je totoţné s CAD sys-

témom CATIA V6. Prostredníctvom 3D simulácie je moţné v rámci spracovávaných robotic-

kých štúdií vyhodnocovať dosah priemyselného robota, a taktieţ optimalizovať náväznosť 

jednotlivých operácii. DELMIA V6 Robotics vyuţíva kniţnicu výrobných zariadení, ktorá 

obsahuje mnoţstvo preddefinovaných priemyselných robotov. Ukáţku práce v module Robo-

tics je moţné vidieť aj na obrázku 1, kde je zobrazené moţné prepojenie vytvoreného prostre-

dia modulu Robotics s modulom Human. Modul V6 Robotics je rozdelený podľa predmetu 

riešenia do viacerých častí ako napríklad: Device Building, Robot Task Definition, Workcell 

Sequencing, Arc Welding, RRS, OLP a iné. 
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Obr. 1. Ukáţka práce v module Human a Robotics 

2.1.2 Delmia V6 Human 

Delmia Human predstavuje nástroj pre simuláciu ľudského tela vo výrobnom prostredí 

a faktorov, ktoré naň pôsobia. Špecifické nástroje slúţia na pochopenie a optimalizáciu vzťa-

hov medzi ľudským telom a výrobkom  alebo strojom, ktoré pracovníci vyrábajú, inštalujú, 

obsluhujú alebo opravujú.  

Inţinieri zo všetkých priemyselných odborov môţu vyuţívať prínosy virtuálneho modelu člo-

veka pre podporu navrhovania a vývoja výrobku. Vizionári z ich radov boli prví, ktorí hľadali 

pokrokové technológie umoţňujúce lepšie porozumieť fyzickým moţnostiam a obmedzeniam 

pracovníkov, ktorí manuálne vyrábajú, inštalujú, obsluhujú, opravujú alebo dokonca likvidujú 

svoje výrobky.  

2.1.3 Simulácia ľudských zdrojov 

Pre detailné modelovanie, simuláciu a analýzu manuálnej montáţe konštrukcie, ručného pra-

coviska a ľudskej činnosti s detailným 3D virtuálnym modelom ľudí, Obr.1, môţeme ňou 

optimalizovať operačné časy a predchádzať činnostiam, ktoré môţu súvisieť s nábehom na 

zdravotné problémy. Simulácia ľudských zdrojov  sa zameriava na: 

 detailný návrh manuálnych operácií, 

 kontrolu uskutočniteľnosti úloh, 

 ergonomické analýzy. 

 

Simulácia ľudských zdrojov zlepšuje ergonómiu pracovísk, optimalizuje časy montáţneho 

cyklu, zlepšuje komunikáciu pre plánovanie cieľov a prezentáciu výsledkov, zvýšenie produk-

tivity výrobného zariadenia, vytváranie komplexnej dokumentácie ľudskej prevádzkovej čin-

ností a vyuţívanie osvedčených postupov. Hodnotenie a efektívny návrh pracovísk pouţívané 

pri vykonávaní manuálnych operácii  môţe pomôcť k zvýšeniu motivácie pracovníkov na 

dielni, a tým následne dochádza aj k zvýšeniu ziskovosti podniku. 

2.2  Delmia Process Engineer 

Delmia Process Engineer (DPE) je jedným z modulov softvérového balíka Delmia. Jedná sa 

o nástroj určený na vykonávanie analýz a na plánovanie. Štandardizovaný softvér DPE je za-

loţený na vlastnej sade plánovacích typov, vlastnej konfigurácii a mnoţstve skrípt (úprava 

uţívateľského rozhrania), ktoré si uţívateľ môţe prispôsobovať. Sadou plánovacích typov 

rozumieme moţnosti voľby objektov, s ktorými budeme pracovať. Základná filozofia DPE 

spočíva v takzvanom PPR Hub, ktorý v sebe zahŕňa databázu rozdelenú do troch častí - výro-

bok (product), procesy (process) a zdroje (resource) a mapuje všetky logické väzby medzi 
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týmito dátami. Táto databáza je prístupná viacerým uţívateľom (resp. oddeleniam) súčasne, 

čo zabezpečuje prístup k rovnakým a aktuálnym projektovým dátam [1]. 

2.3 Delmia Quest 

DELMIA Quest je kompletné 3D riešenie pre simuláciu a analýzu výrobných procesov 

a materiálových tokov. Poskytuje prostredie pre vzájomnú spoluprácu priemyslových 

a výrobných inţinierov a manaţmentu. Slúţi k virtuálnemu navrhovaniu a vyskúšaniu najlep-

ších praktík v oblasti materiálových tokov. 

DELMIA Quest: 

 umoţňuje experimenty s rozmiestnením zariadení, vyuţívaním zdrojov, praktík 

KAIZEN a alternatívnych scenárov, 

 vylepšuje navrhnuté plány, zniţuje riziká a náklady, maximalizuje efektivitu a tým 

zaručuje precíznosť a ziskovosť, 

 predvádza efektívnu prezentáciu výsledkov pre zákazníkov i manaţérov a ostatných 

odborníkov z iných oblastí, 

 poskytuje jednotný model, ktorý môţe byť integrovaný i s existujúcimi návrhárskymi 

nástrojmi pre spracovanie návrhov od konceptu aţ po zavedenie do výroby vrátane 

dokumentácie, analýzy a ukázanie výsledkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Ukáţka práce v module Delmia Quest 

3    MULTIKRITERIÁLNE ROZHODOVANIE 

 

Optimalizácia pruţných výrobných systémov je v mnohých prípadoch veľmi zloţitá úloha, 

ktorú môţeme zaradiť do oblastí: 

 optimalizácia parametrov, 

 optimalizácia stratégie riadenia, 

 optimalizácia dispozičného riešenia. 

Za účelom zlepšenia výroby a systému dispozičného riešenia, nastavenie hodnôt parametrov a 

riadenia stratégií sú potrebné pre spustenie multikriteriálných rozhodovacích procesov. Opti-

malizácia nemá zmysel, keď predpokladáme, ţe existuje globálne optimum, ktoré musí byť 

dosiahnuté, ale práve to, ţe ideálna konfigurácia systému je hľadaná, ktorá nám poskytuje 

veľmi dobré, alebo aspoň rozumné optimálne výsledky. 

Parameter  optimalizácie úzko súvisí s výrobnými parametrami, ako počet AGV, alebo počet 

nosičov obrobkov v prenosovej sústave. Vo väčšine prípadov na realizáciu vykonania zmeny 

parametrov je postačujúce relatívne malé úsilie, dokonca aj počas prevádzky výroby. 
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Optimalizácia riadiacich stratégií zlepšuje distribúciu objednávok (mapovaním) a časom súvi-

siacim s koordináciou (plánovaním). Môţe to byť rôzne v závislosti od doporučenej stratégie, 

alebo konkrétnych priorít a rozhodnutia v akom poradí majú byť dané produkty vyrobené a na 

ktorom stroji. Na zmena riadiacich stratégií je potrebné viac úsilia a vyţaduje to väčšinou 

pouţívanie softvéru  a zmeny ovládacieho softvéru počas nábehu, alebo prevádzkového ob-

dobia. 

Optimalizácia dispozičného rozloţenia sa zaoberá s umiestnením rôznych výrobných zariade-

ní. Avšak vo väčšine prípadov je riešenia rozmiestnenia a usporiadanie zariadení v priestoroch 

uţ obmedzené z dôvodu existujúcich zdrojov a obmedzujúcich okrajových podmienok daného 

priestoru. Pre veľké zmeny v rozloţení štruktúr je potrebné veľké úsilie a riešia sa často iba 

vo významných  prípadoch plánovania nových systémov, alebo kompletnej reorganizácii exis-

tujúcich výrobných priestorov. 

V integrovanom optimalizačnom koncepte sú všetky úrovne navzájom prepojené a zmeny na 

jednej úrovni majú takmer vţdy vplyv na ďalšie úrovne. Ak sa optimalizácia vykonáva len na 

jednej úrovni je to časovo menej náročné, avšak to môţe viesť k tomu, ţe nezískame tým do-

statočné poţadované efektívne riešenie. 

4    OPERATÍVNE RIADENIE A OPTIMALIZÁCIA 

S príchodom digitálneho podniku dostávame moţnosť vyuţitia simulácie pre operatívne plá-

novanie a riadenie, ktoré rozširuje o dielenský dizajn a optimalizáciu. Nasledujúce ciele musia 

byť dosiahnuté: 

 zlepšenie spolupráce medzi plánovaním výroby a jej realizovaním, 

 zlepšiť riadenie procesov a zmeniť zniţovanie kapacity, 

 moţnosť opraviť plány a výrobné procesy v reálnom prostredí, 

 odoslať  zákazníkovi objednávky v poţadovanej kvalite a na čas, 

 zvyšovať kvalitu a zniţovať náklady na chybovosť, 

 zníţenie zásob rozpracovanej výroby a nákladov z odpadu, 

 zlepšiť viditeľnosť výrobných procesov k plánovaniu dodávateľského reťazca. 

 

Tento prístup zaloţený na simulácii si vyţaduje istú spätnú väzbu „slučku“ pre operatívne 

riadenie a optimalizáciu výrobných procesov priamo z výrobnej haly.  Je to potrebné pre ak-

tualizáciu celkových údajov, modelovej štruktúry a parametrov modelu s aktuálnou situáciou 

v továrni. S cieľom poskytovať presné výsledky simulovaného modelu, musí byť vţdy zahá-

jená skutočná WIP (práca v procese) a predovšetkým aktuálny stav zdrojov. 

4.1 Riadenie výroby 

Riešenia pre riadenie výroby si vyţadujú úplné a prispôsobiteľné dielenské prostredie, ktoré 

umoţňuje výrobnej organizácií zlepšiť aktivitu a zachytiť prevádzkové znalosti pre zvýšenie 

efektívnosti. 

Integrácia má spojiť procesy z úrovne plánovania s úrovňou riadenia z výrobných informač-

ných systémov (MES) k on-line monitorovaniu a riadeniu procesov (SCADA / HMI). 

4.2 Postup optimalizácie pre plánovanie výroby 

Operatívne plánovanie výroby si vyţaduje riadenie, plánovanie a smerovania objednávky od 

výrobných zdrojov. Prideľovanie objednávky vo výrobnej hale na jednotlivé linky, paralelné 

linky, zloţené z viacerých liniek rovnako ako rozdelenie tak aj zlúčenie liniek si vyţaduje 

podrobné informácie a väčšinou čiastočne zloţité pravidlá a stratégie. Hlavne, keď veľa rôz-

nych produktov a ich variant majú byť vyrábané a riadenie príkazov je obmedzené veľkým 

mnoţstvom pravidiel. V takýchto prípadoch je softvérová podpora nevyhnutná. Simulácie 

zaloţené s triediacim nástrojom môţu pomáhať pri zniţovaní manuálnej námahy pri návrhu 
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prijateľných plánov  zlepšujúcich samotný plán kvality. Moderné systémy vyuţívajú najmo-

dernejšie nástroje pre optimalizáciu, ako sú genetické algoritmy, ktoré umoţňujú plánovanie s 

rýchlo generovaním optimalizovaných plánov. 

4.3 Produkt a sledovanie výroby 

Produkt a nástroje pre monitorovanie výroby zachytávajú  on-line výrobné dáta automaticky z 

dielni a dávajú reálny pohľad do výrobného prostredia. Produkt a sledovanie výroby zaisťuje 

schopnosť zobraziť dáta z niekoľkých rôznych perspektív, ako napríklad podľa  druhu výrob-

kov, práce v procese, tras, nástrojov, zariadení, materiálu a práce. Táto schopnosť pomáha 

spĺňať poţiadavky rôznym uţívateľov v organizácii. Navyše pri sledovaní procesov 

a produktu sa dopĺňajú ERP a SCM systémy kvôli zachytávaniu výrobných údajov. Výsledné 

informácie umoţňujú rýchlu identifikáciu príčiny problémov s rýchlu reakciou na obmedzenie 

vplyvu týchto problémov.   

4.4 Produkt a kvalita výroby 

Narastajúce prijatie konceptu six sigma a štíhlej výroby, zdôrazňuje význam výrobného mies-

ta na zlepšovanie produktu a kvality produkcie. Koncept digitálneho podniku zvyšuje iniciatí-

vu tým, ţe poskytuje prostredie pre analýzu rozmerových zmien, generované a overiteľné na 

základe  CAD kontrolného programu pre meranie zariadenia a strojov, zdieľaním kvalitných 

dát v digitálnom prostredí. 

4.5 Architektúra digitálneho podniku 

Koncepcia digitálneho podniku si vyţaduje integráciu nástrojov pre navrhovanie, riadenie, 

plánovanie, simulovanie, komunikovanie a riadenie na všetkých úrovniach plánovania samot-

ného podniku. Kaţdý z konkrétnych nástrojov potrebuje konkrétne algoritmy a konkrétne 

hodnoty údajov. Digitálna podnik pristupuje k vyuţívaniu spoločných údajov pre všetky apli-

kácie s cieľom umoţniť spoluprácu s virtuálnymi modelmi pre rôzne účely a rôzne úrovne 

detailov. Dôleţité pre koncepty digitálneho podniku je otvorený zdrojový kód, ktorý spolu s 

interoperabilitou systému je kľúčovým faktorom pre realizáciu digitálnej koncepcie výroby. 

Naopak, nedostatok otvorených štandardov v rámci prostredia digitálneho podniku, vytvára 

významné integrácie a implementácie úsilia pre zákazníkov vyskúšať a rozvinúť digitálnu 

výrobu. 

4.6 Prepojenie výrobnej haly 

Pre operatívne plánovanie výroby a riadenie  je prepojenie výrobnej haly nevyhnutné. Otvo-

rené rozhrania zaloţené na priemyselných štandardov sú povinné pre integráciu rôznych ria-

diacich úrovni spolu s plánovacími úrovňami. Viacvrstvový návrh architektúry rozhraní 

umoţňuje nasadiť širokú radu flexibilných architektúr. Tie môţu byť pouţité na vytvorenie 

praktických aplikácií, od Human Machine Interface (HMI) systému, ku komplexným 

a náročnejším systémom pre dispečerské riadenie a zberu dát (SCADA). 

4.7 Prepojenie ERP systému 

V prostredí digitálneho podniku si plánovanie operatívnej výroby a riadenia vyţaduje tieţ 

prepojenie na úroveň plánovanie zdrojov podniku.  

ERP konektor má: 

 poskytnúť import a export dát, ako sú trasy, spotreba, inf. o zariadeniach 

a uţívateľoch, 

 umoţniť pripojenie HMI, SCADA a systémy produktového manaţmentu k ERP sys-

tému, 

 aktualizácia ERP s on-line dátami z výrobných prevádzok. 
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V súčasnosti konektor ERP by mal byť zaloţený na štandarde ISA-95. 

 

4.8 Riadenie podnikový dát 

Do plánovania výroby a jej realizácie je zapojená celá rada zloţitých a previazaných aktivít z 

časti, ako plánovanie procesov dielenských návrhov, ergonomických analýz 

a plánovanie kvality. Informácie a dáta z návrhu produktu, riadenia výroby a produkcie, mu-

sia byť riešené transparentne pre všetky aplikácie v prostredí digitálneho podniku. 

 

4.9 Riadenie podnikových procesov 

Nástroje pre Factory Process Management (FPM) zriaďujú pomer a vzťahy medzi produktom, 

procesom, zariadení a zdrojov, ktoré tvoria základ pre vytvorenie výrobného plánu. Ich cie-

ľom je poskytnúť všetkým uţívateľom moţnosť rýchlo posúdiť vplyv svojich rozhodnutí na 

výrobku, procesov, zariadení a poţiadaviek na zdroje. Softvérové nástroje sú potrebné pre 

simuláciu, pracovný tok, riadenie zmien, integrovanú vizualizácia, správu konfigurácií a in-

tegračných nástrojov. Tieto nástroje sú pouţité v rámci otvorenej podnikovej sieti a pre sprá-

vu podnikových dát. 

 

ZÁVER 

 

Koncept digitálneho podniku je integrovaný prístup k samotnému zlepšeniu daných produk-

tov a technickej prípravy výroby. Simulácia je veľmi dôleţitá kľúčová technológia vo väčšine 

konceptov a môţe byť pouţitá vo virtuálnych modelov na rôznych úrovniach plánovania a vo 

fázach podieľajúcich sa na zlepšenie produktov a plánovania procesov. Softvérový balík 

Delmie a Tecnomatix nám ponúkajú plnú podporu nástrojov k tomuto prístupu.  

V prvej fáze konceptu digitálneho podniku je zameranie na integrovanom produktovom ria-

dení. Pre túto oblasť je mnoho nástrojov a sú dostupné na trhu.  

Druhé fáza zahŕňa návrh podniku a optimalizáciu v spolupráci prostredia, súčasne s riadením 

výroby. Mnohé nástroje sú k dispozícii pre tieto účely, avšak je stále nedostatok otvorených 

moţností integrácie medzi nástrojmi a plánovacími úrovňami, kde je tieţ  potrebná optimali-

zácia na multikriteriálnej úrovni.  

Tretia fáza konceptu digitálneho podniku sa zameriava na operatívne plánovanie výroby a 

riadenie smerom nadol vo výrobnej hale. Tento prístup si vyţaduje vysoké úsilie a v blízkej 

dobe je potreba zlepšiť niektoré druhy metód a nástrojov pre tento prístup plánovania. 
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ABSTRAKT 

Ak chce byť organizácia konkurencieschopná a chce dosiahnuť ekonomickú efektívnosť, je 

nutné zaviesť efektívny a aktívny systém manaţérstva kvality, predovšetkým podľa noriem 

radu ISO 9000, ktoré predstavujú predpoklad k certifikácii. Avšak existuje mnoţstvo problé-

mov, predovšetkým so zastaranou technológiou, slabou kultúrou  organizácie, vzdelanostnou 

úrovňou pracovníkov, stupňom úrovne výrobkov a konkurenciou.  Tieto problémy je moţné 

odstrániť pomocou nástrojov zlepšovania kvality a to aplikáciou štatistických metód do pro-

cesov, ktoré pomáhajú nájsť príčiny nestability procesu, kontrolujú účinnosť nápravných čin-

ností, stabilizujú priebeh procesu, čím zvyšujú kvalitu a produktivitu procesu.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

kvalita, štatistické metódy, proces, organizácia 

ABSTRACT 

If the organization wants to be competitive and keep the economic efficiency, it is necessary 

to apply effective and active quality management systems, especially according to ISO 9000 

norms, which forms the assumption to certificate. But there are many problems with obsolete 

technology, weak organization´s culture, worker´s scholarship level, quality product ś regress 

and competition. It is possible to eliminate these problems by quality improvement´s tool na-

mely by statistical method´s application into the process, which help to find the reasons of 

processes unstability, can test the efficiency of corrective actions, stabilize the process´s con-

tinuance, by increase quality and productivity of the work. 

KEY WORDS 

quality, statistical methods,  process, organization 

ÚVOD 

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia organi-

zácie pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom 

smerom k zákazníkom v zdravom trhovom prostredí je marketingová stratégia odvíjajúca sa 

od reklamy, kvality produktov, ceny produktov, dodacích podmienok, záručných podmienok 

a pod. Rozhodujúcim faktorom smerom do vnútra organizácie (interné prostredie) je systém a 

kvalita riadenia organizácie. To si vyţaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny 

v prístupoch. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti a kvalitu 

produktu. 

Je dôleţité si uvedomiť, ţe systém manaţérstva kvality (SMK) podľa súboru noriem ISO 

9000 v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencie-

schopnosti. Na druhej strane je potrebné povedať, ţe zavedenie SMK neznamená automaticky 

zlepšenie organizácie. Je to dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k 

zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, zniţovaniu nákla-

dov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a sa-

mozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného výrobku. 

Jednou z poţiadaviek pri získaní certifikátu SMK je zavedenie štatistických metód. Štatistické 

metódy sa dnes chápu ako účinný nástroj v zabezpečovaní kvality. Správne pouţitie moder-
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ných štatistických metód je dôleţitým prvkom všetkých etáp slučky kvality a neobmedzuje sa 

iba na povýrobné etapy. 

1 VYUŢÍVANIE ŠTATISTICKÝCH METÓD, NÁSTROJOV A TECHNÍK PRI 

ZLEPŠOVANÍ PROCESOV 

Klasifikácia a štruktúra metód, nástrojov a techník môţe byť rôznorodá. Klasickým členením 

týchto metód, ktoré sa pouţívajú pri zabezpečovaní kvality vo všetkých fázach produkčného 

cyklu, je členenie metód na sedem jednoduchých nástrojov SMK a sedem nových nástrojov 

SMK, ktoré môţeme doplniť aj o ďalšie nástroje ako je FMEA a QFD. 

1.1  Analýza moţných chýb a ich dôsledkov  

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) sa pouţíva na analýzu moţných dôvodov zlyhania 

procesu s cieľom ohodnotiť riziká spojené s dôvodmi zlyhania a riziká spojené s následkami 

zlyhania. FMEA pomáha identifikovať, analyzovať, a určiť priority moţným dôvodom zlyha-

nia a pomáha identifikovať činnosti a opatrenia na prevenciu ich výskytu. Pouţitím FMEA sa 

snaţíme proces urobiť „odolným voči chybám“. FMEA sa vykonáva v tíme pouţitím brain-

stormingu. 

1.2  Dom kvality  

QFD (Quality Function Deployment) je nástroj, ktorý sa vyuţíva na transformáciu poţiada-

viek zákazníka (väčšinou ide o kvalitatívne údaje) do technických parametrov výrobku, špeci-

fikácii procesu (vstupy) alebo sluţby. Najčastejšie sa vyuţíva vo fáze analýzy. 

1.3  Sedem jednoduchých nástrojov SMK   

Sedem základných nástrojov umoţňuje riešiť problematiku zlepšovania kvality na výrobných 

plochách od zistenia stavu pomocou výrobných listov, cez hľadanie moţností a spôsobov rie-

šenia aţ po štatistickú reguláciu korigovaných, zlepšených procesov.  

1.4 Sedem nových nástrojov SMK  

Okrem siedmych základných nástrojov SMK nachádza v manaţmente kvality významné 

uplatnenie aj skupina siedmych „nových“ nástrojov SMK. Zatiaľ čo sedem základných ná-

strojov sa zameriava najmä na riešenie problémov operatívneho riadenia kvality, sedem „no-

vých“ nástrojov sa uplatňuje najmä pri plánovaní kvality, v rámci ktorého je potrebné spraco-

vávať rôznorodé informácie, definovať ciele kvality a stanoviť vhodné postupy a metódy k 

ich dosiahnutiu.  

K siedmym „novým“ nástrojom manaţmentu kvality sa radia:  

1.  Afinitný diagram 

2.  Diagram vzájomných vzťahov 

3.  Systematický (stromový) diagram 

4.  Maticový diagram 

5.  Analýza údajov v matici 

6.  Diagram PDPC 

7.  Sieťový graf 

2  PRIESKUM VYUŢÍVANIA ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ 

PROCESOV VO VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

Najpouţívanejším spôsobom získavania informácii počas výskumov je dotazník, ktorý je 

obyčajne spojený so štatistickou procedúrou.  
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Dotazník bol rozposlaný 73 organizáciám, vrátilo sa 37 vyplnených dotazníkov, avšak pouţi-

teľných na vyhodnotenie bolo iba 23 dotazníkov a to v dôsledku nesprávneho vyplnenia otá-

zok, alebo vyplnenia iba niektorých poloţených otázok. Pozostáva z 15 otázok a je zameraný 

predovšetkým na strojnícky a automobilový priemysel. Pre účely tohto príspevku sa budeme 

zaoberať len tromi otázkami. 

1. Aké nástroje na zlepšovanie kvality Vaša spoločnosť vyuţíva? (označte jednu odpo-

veď)  

 metódy a modely štatistického riadenia kvality,  

 metódy a modely teórie spoľahlivosti,  

 iné vhodné nástroje (uveďte aké): ...................................................................... 

 

65%

26%

9%

metódy a modely

štatistického riadenia

kvality

metódy a modely teórie

spoľahlivosti

iné vhodné nástroje 

 
Obr. 1Grafické znázornenie otázky č.1 

 

Metódy a modely štatistického riadenia kvality sa vyuţívajú najčastejšie a to so ziskom 65%. 

Z dotazníka nám vyplynulo, ţe 26% organizácií vyuţíva metódy a modely teórie spoľahlivos-

ti a 9% respondentov označilo iné vhodné nástroje. 

Pri otázkach týkajúcich sa zlepšovania procesov bola poloţená aj otázka týkajúca sa prínosu 

vyuţívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov pre dotazované organizácie. Pri tejto 

otázke bol uvedený širší okruh odpovedí, aby sa tým zabezpečila variabilita odpovedí. Taktieţ 

respondenti mali moţnosť označiť viacero odpovedí, podľa reálnej situácie v ich organizácii. 

2. Aké prínosy má vyuţitie štatistických metód pri zlepšovaní procesov pre Vašu spoloč-

nosť?  

 zniţovanie nákladov   

 zvyšovanie kvality 

 zvyšovanie produktivity 

 zlepšovanie poriadku a čistoty na pracoviskách  

 zvyšovanie bezpečnosti práce 

 zlepšovanie pracovného prostredia 

 zlepšovanie ţivotného prostredia 

 zlepšovanie podnikovej kultúry 

 zlepšovanie komunikácie 

 zlepšovanie organizácie práce 

 zniţovanie obehových zásob 
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9%

23%
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21%

7%
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10% 17%

znižovanie nákladov                    

zvyšovanie produktivity

zvyšovanie bezpečnosti práce     

zlepšovanie životného prostredia

zlepšovanie komunikácie            

znižovanie obehových zásob       

zvyšovanie kvality

zlepšovanie pracovného

prostredia          
zlepšovanie poriadku a čistoty

na pracoviskách
zlepšovanie podnikovej kultúry

zlepšovanie organizácie práce
 

Obr.2 Grafické znázornenie otázky č.2 

Graf nám ukazuje, ţe najväčším prínosom vyuţívania štatistických metód pri zlepšovaní pro-

cesov pre organizácie je zvyšovanie produktivity, s 21% nasleduje zvyšovanie kvality, v 17% 

zastúpení tu figuruje zlepšovanie organizácie práce, ďalším významným prínosom je aj zlep-

šovanie podnikovej kultúry s 10%. S menším percentuálnym podielom sa tu nachádzajú aj: 

9% zniţovanie nákladov, 7% zlepšovanie pracovného prostredia, 5% zniţovanie obehových 

zásob, 3% zvyšovanie bezpečnosti práce. Po 2% majú zlepšovanie poriadku a čistoty na pra-

covisku a zlepšovanie ţivotného prostredia. A nakoniec s 1% zastúpením figuruje zlepšenie 

komunikácie. 

3. Aké prínosy má vyţitie štatistických metód pri zlepšovaní procesov pre Vašich pra-

covníkov?  

 zvyšovanie bezpečnosti práce 

 samovzdelávanie 

 zlepšovanie pracovného prostredia 

 sociálny program,  

 eliminovanie stereotypnej, monotónnej práce 

 zlepšovanie podnikovej kultúry 

 podpora tímovej práce 

 motivácia aktívne sa zapájať do riešenia problémov. 

 

6% 4%
10%

25%

8%14%

19%

14%

zvyšovanie bezpečnosti

práce

zlepšovanie pracovného

prostredia

eliminovanie stereotypnej,

monotónnej práce

podpora tímovej práce

samovzdelávanie

sociálny program

zlepšovanie podnikovej

kultúry

motivácia aktívne sa

zapájať

 
Obr. 3 Grafické znázornenie otázky č. 3 
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Najvýraznejším prínosom s 25% je podpora tímovej práce, s 19% nasleduje zlepšovanie pod-

nikovej kultúry, po 14% majú motivácia a aktívne sa zapájanie sa a sociálny program. Ďalším 

prínosom v poradí je eliminovanie stereotypnej, monotónnej práce v prínose 10%, 8% tvorí 

samo vzdelávanie, 6% zvyšovanie bezpečnosti pri práci a 4% zlepšovanie pracovného pro-

stredia. 

3   ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV Z PRIESKUMU  

Pri otázkach zameraných na prínosy vyuţívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov 

pre organizáciu sa odpovede rôznili. Príčinou môţe byť to, ţe kaţdý podnik kladie v procese 

zlepšovania dôraz na niečo iné. Napríklad niektoré organizácie sa usilujú o zvýšenie produk-

tivity, zvýšenie kvality, niektoré o zníţenie nákladov, zníţenie obehových zásob, alebo zvý-

šenie bezpečnosti na pracovisku. Avšak pri odpovediach zameraných na prínosy vyuţívania 

štatistických metód pri zlepšovaní procesov pre zamestnancov sa respondenti prevaţne zhodli. 

Hlavným prínosom je podpora tímovej práce. Ak sa na to zameriame z pohľadu zamestnan-

cov, ako aj z pohľadu zamestnávateľa pre oboch to činí isté výhody. Zamestnanci sú určitým 

spôsobom motivovaní (či uţ príplatkami za dobre odvedenú prácu, alebo formou „ţiaden ne-

podarok“ napr. počas týţdňa), pričom ak zamestnávateľ to stanoví pre celú jednu výrobnú 

jednotku, zamestnanci skôr začnú pracovať ako tím. Takýmto spôsobom môţeme predpokla-

dať, ţe určitá časť nepodarkov sa eliminuje, náklady na výrobu sa zníţia čím sa zníţia aj obe-

hové zásoby. Následkom je poţadované zvýšenie úrovne kvality a produktivity. 

ZÁVER 

Aby boli všetky procesy v organizácií kvalitné, je potrebné aplikovať celý rad vhodných me-

tód a nástrojov. Niektoré metódy sa vzťahujú na identifikáciu poţiadaviek zákazníka, iné na 

kvalitu novovyvíjaných produktov, veľkú skupinu metód tvoria metódy zabezpečovania a 

riadenia realizačných procesov. Pri kaţdom procese nachádzajúcom sa v podniku, môţe orga-

nizácia vyuţiť rôzne metódy, nástroje a techniky. 
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ABSTRAKT  

Článek je zaměřen na problematiku procesu tvořivosti s orientací na postup řešení problémŧ a 

jehoţ neoddělitelným atributem je tvořivost. Aktuálnost tohoto problému nabývá stále většího 

významu v současném období neustálých změn a rŧstu významu  inovačních  procesŧ pro 

rozvoj ekonomiky. V článku jsou uvedena  teoretická východiska této problematiky, výklad 

klíčových termínŧ pro pochopení  kompetenčních modelŧ, struktury kompetencí a zpŧsobŧ 

jejich rozvoje. Další část práce je orientována na empirické zkoumání, jehoţ hlavním cílem je 

identifikovat faktory s největším potenciálem rozvoje ve vztahu k efektivnímu řešení problé-

mŧ. Toto zkoumání vychází ze  zpracované metodiky výzkumu a bylo provedeno u cílové 

skupiny „management, kandidáti do managementu, koordinátoři a specialisté“ ve společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. Na základě výsledkŧ empirického zkoumání je zpracován model rozvoje  

identifikovaných faktorŧ, které se v rámci výzkumu  ukázaly jako validní. Výsledky byly 

zpracovány do podoby návrhu modelu tréninkového semináře a prakticky ověřeny  v praxi 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. při řešení problémŧ tvořivosti a tím potvrzen jejich pozitivní 

vliv na vytváření potenciálu pro inovační procesy.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kompetence, klíčové kompetence, kompetenční struktura, řešení problémŧ a tvořivost, tré-

ninkový seminář 

ABSTRACT  

Thesis on topic Problem solving and creativity (methodology  

of development) is structured into four main parts. First part mentions theoretical resources of 

the topic, interpretation of key terms, competency models, structure of competences and ways 

of its development. Furthermore the competency “Problem solving and creativity” is mapped 

in detail in the theoretical part.  

Second part of the thesis is focused on empirical research I. which main objective is to identi-

fy factors that fundamentally participate on effective problem solving. Empiric research I. was 

preceded by exact research methodology elaboration (chapter 4) and conducted with a target 

group “management, candidates for management, coordinators and specialist” in Škoda Auto 

a.s. Results are presented in chapter 5.   

Based on the results of empirical research the third part of the thesis  

is elaborated and aims to: propose a system of development of identified factors that are in 

frame of research I. displayed as a valid. Chapter 6 and 7 contains training seminar itself and 

his pilot implementation to practice in Škoda Auto a.s. 

The fourth part of the thesis contains the results of empirical research II. that document effec-

tiveness of the training “Problem solving and creativity”. 

Final chapters are devoted to evaluation of the thesis contributions and objectives accom-

plishments. 

KEY WORDS  

Competency, key competences, structure of competences, problem solving and creativity, 

training. 
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ÚVOD 

Současná doba je charakteristická vyšší dynamikou probíhajících společensko-ekonomických 

změn, změnami mezilidských vztahŧ, změnami pracovních nárokŧ, naprosto odlišnými poţa-

davky na rekvalifikaci i změnou systému hodnot. Tato doba postavila mnohé z nás do situací, 

vyţadujících jiný zpŧsob myšlení a jiné postupy, neţ na jaké jsme byli doposud zvyklí.  

V minulém století bylo vzdělávací úsilí zaměřeno zejména na osvojování vědomostí,   prak-

tických dovedností, získávání odborných znalostí. Na začátku 21. století k tomu navíc přibyl 

další poţadavek – ve vzdělávání je nutné vstoupit do „vyššího patra“ lidského intelektu, 

v němţ „sídlí“ schopnost produkování nových znalostí a nalézání lepších alternativ 

k obvyklým postupŧm a řešením.  

Nové trhy potřebují nové manaţery a pracovníky, tj.  osoby všeobecně vzdělané a  

s klíčovými kompetencemi. Klíčové kompetence jsou znalosti, schopnosti a dovednosti jednat 

adekvátně situaci a umět z dané situace vytěţit maximum
26

. Klíčové kompetence zahrnují 

celé spektrum „kvalifikací“, nikoliv pouze odborných, ale tzv. nadodborných, či lépe mimo-

odborných. Pracovně toto spektrum odborností nazýváme meta odbornost (meta professio-

nal). Meta odbornost je – zjednodušeně vyjádřeno - odbornost (specifická schopnost) 

k uplatnění konkrétních odborných kvalifikací. Klíčové kompetence nenahrazují odborné zna-

losti, ale staví na nich, syntetizují je, poskytují nové cesty a prostor k jejich uplatnění, dyna-

micky rozvíjí celkový metodický přístup. V dŧsledku toho  vedou k tomu, ţe člověk i firma 

mŧţe lépe vyuţít svŧj znalostní potenciál. Chceme-li přínos klíčové kompetence pro rozvoj 

firmy a pro její konkurenceschopnost co nejjednodušeji demonstrovat v praxi, mŧţeme tak 

učinit i bez náročné analýzy s odvoláním se na zkušenosti kaţdého z Vás. Jistě potvrdíte, jste-

li dobrými pozorovateli svého pracovního prostředí a týmŧ v nichţ jste pŧsobili, následující 

zkušenost. Mnohdy obohacení týmu o pouhého jednoho člověka vnese nejen jeho konkrétní 

odbornost, ala projeví se změnou obvyklých postupŧ myšlení celého týmu, velmi často dosa-

vadní členové týmu odkryjí dosud nevyuţité stránky své kvalifikace, skrytá tvořivost se pře-

sune z oblasti dosahování stanovených cílŧ k uplatnění dříve nemyslitelných postupŧ a zjed-

nodušení apod. Další konkrétní příklady (z našich osobních zkušeností v prŧběhu výzkumu) 

prosazení klíčových kompetencí ponechme s ohledem na rozsah příspěvku na čas vymezený k 

diskusi. Jde však o to, ţe tyto příklady dynamických projevŧ klíčových kompetencí v praxi 

často nejsou vědomé, jsou podmíněny osobností, zkušeností a intuicí konkrétních osob, atmo-

sférou v týmu a podmínkami místního prostředí. Jde tedy o neřízený proces, jehoţ potenciál je 

zdaleka nevyuţit. Pokud předpokládáte, ţe lze očekávat (na základě lepšího poznání fungová-

ní klíčových kompetencí pro další vyuţití poznatkŧ k řízení procesŧ) podstatně vyšší efektiv-

nost řídicích procesŧ s vyšším podílem přínosŧ díky tvořivosti, pak máte nepochybně pravdu. 

Vedle profesně specifických odborných a metodických schopností, analytického  i systémo-

vého myšlení, jsou neméně dŧleţité i takové vlastnosti a kompetence jako myšlení 

v souvislostech, ochota a schopnost učit se, samostatnost, komunikativnost, kooperace, krea-

tivita a schopnost nést odpovědnost.  

Pokud dnes chtějí být firmy na náročném trhu konkurenceschopné, musí  

se zaměřit v rámci rozvoje svých zaměstnancŧ nejen na jejich odborné znalosti – tj. na kvali-

fikaci, ale i na rozvoj klíčových kompetencí. Jednotlivé klíčové kompetence oproti odborným 

znalostem a dovednostem pomaleji zastarávají – mají tedy delší ţivotnost, vychovávají kvali-

fikované a „kompetentní“ zaměstnance, kteří jsou schopni efektivně plnit cíle firmy, reagovat 

na změny, řešit tvŧrčím zpŧsobem jednotlivé úkoly a vytvářet v organizacích tvŧrčí klima 

podporující inovace.  

                                                 
26

 KOUŘIL, L., Vzdělávání dospělých Škoda Auto [osobní konzultace] – 15. 10. 2006 
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Klíčové kompetence je zapotřebí rozvíjet proto, ţe současná doba rychlých změn a měnících 

se poţadavkŧ klade na kaţdého zaměstnance zvýšené nároky nejen v oblasti odborných zna-

lostí, ale i interdisciplinárních dovedností.  

V rámci systému kompetencí je pro kvalitní výběr pracovníkŧ především dŧleţité poznat je-

jich osobnost, tzn. poodhalit, co je za prvním dojmem, případně jaký má pracovník potenciál 

pro danou práci nebo pozici. Organizace, sledující trendy doby, si nechávají vytvářet kompe-

tenční modely „ušité přímo na míru“ jejím poţadavkŧm a jejich firemní kultuře. 

 

Jedním z modelŧ kompetenčních poţadavkŧ je i model na následujícím obrázku č.1. 

Obr. 1 Model kompetenčních poţadavkŧ 

Zdroj: zpracováno dle PAVLÍK, P. Kreativní inovační management.  

Moderní řízení. Č. 1 Praha: Economia, 2002, s. 9. 

 

Kde:  

 IQ – věcné, odborné a metodické; analytické a systémové; specifické schopnosti, 

 EQ – sociální a osobnostní (emocionální) kompetence; kulturní kompetence, 

 AQ – akční kompetence, 

 CQ – kreativní inteligence = IQ + EQ + AQ. 

 

Kompetence mají svoji strukturu. Tvoří je inteligence, talent, schopnosti, dále i hodnoty, po-

stoje a motivy a v neposlední řadě dovednosti, vědomosti, know-how a ve výsledné podobě 

chování.  

Kompetence si neumíme představit bez kontextu s rolí, v níţ pracovník (manaţer) pŧsobí. 

Změna rolí kaţdého pracovníka jako nositele kompetencí (tedy i kompetencí klíčových) 

v prŧběhu kariéry, dne, pracovní pozice, v krajním případě i v prŧběhu jednoho týmového 

úkolu či pouhého jednoho meetingu hovoří proti izolovanému statickému pojetí podpory roz-

voje klíčových kompetencí. Proto je velmi dŧleţité vţdy interpretovat výsledky zkoumání 

kompetencí ve vazbě na konkrétní roli či současné plnění více rolí pracovníka. V určité roli je 

dokonce neţádoucí některé klíčové kompetence uplatňovat, zatímco jindy je to naprosto nut-

né. (Jako příklad poslouţí v praxi běţný model řízení, kdy jeden a tentýţ pracovník pŧsobí 

v roli Projekt managera, Team Leadera, specialista - výkonný pracovník a specialista – meto-

dický koordinátor; to vše současně na více projektech). 

Kompetence mŧţeme v zásadě členit na kompetence osobnostní, sociální a kompetence 

v oblasti metod viz.obr. č. 2. 

 

 

 

IQ IQ

EQ

AQ

IQ

EQ

1. pol. 20.stol. 21. století

kompetenční

požadavky
CQ

2. pol. 20. století
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Individuální 

kompetence 

k jednání

Kompetence 

ve vztahu

k sobě

Sociální 

kompetence

Kompetence v oblasti 

metod

Obr. 2 Kompetenční model podle oblastí 

Zdroj: zpracováno dle PAVLÍK, P. Kreativní inovační management.  

Moderní řízení. Č. 1 Praha: Economia, 2002, s. 9. 

1 CÍL A METODIKA   

Cílem příspěvku je diagnostikovat jednotlivé faktory rozvoje a uplatnění klíčových kompe-

tencí, podílející se na řešení problémŧ a identifikovat faktory s největším potenciálem rozvoje 

tvořivosti. Na základě takto získaných informací navrhnout konkrétní zpŧsob podpory rozvoje 

identifikovaných faktorŧ a prokázat moţnost jeho vyuţití.  

Zvolenému cíli práce odpovídá i metodický postup a metody. Za základní přístup k řešení byl 

zvolen empiricko-intuitivní přístup. Ten byl vyuţit při vymezení problémŧ řešení a faktorŧ 

ovlivňujících  tvořivost. Dalším uplatněným přístupem byla algoritmizace  v oblastí návrhu 

modelu tvořivosti. Základní metodou je metoda analýzy a syntézy. V její rámci bylo vyuţito 

standardních statistických metod a to jak u primárních dat, zaloţených na standardních rozho-

vorech a dotazníkovém šetření, tak i u sekundárních dat z odborné literatury a interních mate-

riálu firmy ŠKODA AUTO a.s. Takto zpracované výsledky analýzy byly diskutovány a inter-

pretovány pro konkrétní pracovní pozice a role ve zkoumané společnosti. Výzkum byl 

z metodicko technických dŧvodŧ prováděn v několika etapách. 

 

2 VÝSLEDKY  A DISKUSE 

 

Aplikací dostupných zdrojŧ na základě předchozích výzkumŧ uvedené problematiky byly 

zvoleny interpretace závěrŧ a doporučení autorŧ Belze a Siegrista jako teoretické východisko 

cílově orientovaného výzkumu. Byly definovány jednotlivé faktory rozvoje klíčových kompe-

tencí a na základě konzultace s odborníky na vzdělávání společnosti Škoda Auto a.s. byly 

navrţeny a  vytvořeny tematické oblasti (členěné podle faktorŧ). Následovala etapa výzkumu 

s cílem formulovat otázky, které nejlépe vystihují zkoumanou oblast (faktor). K tomuto účelu 

byla efektivně pouţita technika brainstormingu. V konečné fázi této etapy (pouţití intuitivně 

kreativní metody  brainstormingu) byly vybrány konsenzuálním zpŧsobem otázky, které byly 

„přeneseny“ do dotazníku.  

Na základě těchto výsledkŧ  bylo zahájeno empirické zkoumání ve etapách I., II. A III.  

Cílem empirického zkoumání v etapě I. bylo identifikovat faktory s největším potenciálem 

rozvoje ve vztahu k efektivnímu řešení problémŧ. Problém  je rozdělen do jednotlivých částí 

dle tematických oblastí (faktorŧ). U kaţdé tematické oblasti (faktoru) je graficky zpracován 

přehled četností odpovědí respondentŧ. Odpovědi byly škálovány do pěti stupňŧ. Při zpraco-
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vání dat byly odpovědi na prvním a druhém stupni škály zohledněny jako odpovědi „pozitiv-

ní“, tzn.: existoval předpoklad, ţe respondent schopnost má nebo dotazovanou činnost běţně 

provádí apod. Pozornost byla zaměřena zejména na odpovědi na třetím, čtvrtém a pátém stup-

ni, které byly označeny jako oblasti s potenciálem ke zlepšení. Jednalo se celkem o zkoumání 

těchto následujících faktorŧ (vypsat všechny). 

Pro demonstraci výsledkŧ celého postupu jsme vybrali ukázku pro faktor „Zpŧsob rozhodo-

vání a ochota nést zodpovědnost“. 

 
Obr. 3  Graf výsledkŧ za faktor Zpŧsob rozhodování a ochota nést zodpovědnost  

Zdroj: vlastní zpracování 

1. Jsem plně ochoten/ochotna nést odpovědnost za svá rozhodnutí? 

2. Dovedu odhadnout dŧsledky svého jednání? 

3. Dostojím svému slovu? 

4. Dělám rozhodnutí dříve  neţ začnou tlačit vnější podmínky (např. čas nebo jiné zdro-

je) 

5. Rozhodnutí, které učiním je kompatibilní s rozhodnutími dalšími 

6. Kaţdé mé rozhodnutí koresponduje s celkovým či vyšším cílem  

7. Dávám  přednost dŧleţitému před naléhavým  

8. Při rozhodování ošetřuji vztahy (jsem si vědom toho, ţe soupeření přináší zisk jen 

krátkodobý) 

Obr. č. 3 znázorňuje hodnocení faktoru „Zpŧsob rozhodování  a ochota nést odpovědnost“ 

respondenty. Zároveň jsou zde uvedeny otázky,  na které odpovědělo všech 120 respondentŧ 

z cílové skupiny „management, kandidáti do managementu, koordinátoři a specialisté.“ 

Konečným výsledkem  I. etapy byla  po eliminaci méně významných faktorŧ identifikace tří 

faktorŧ, které se ukázaly jako validní pro přípravu tréninkového semináře.  

Jedná se o faktory: 

 „Tvořivost/kreativita“,  

 „Proces řešení problémŧ“ a  

 „Zpŧsob rozhodování a ochota nést odpovědnost“.  
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Obr. 4 Graf pro identifikované faktory s největším potenciálem rozvoje ve vztahu k efektivnímu řešení 

problémŧ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jedná se o faktory: „Tvořivost/kreativita“, „Proces řešení problémŧ“ a „Zpŧsob rozhodování a 

ochota nést odpovědnost“.  

Tyto tři identifikované faktory, na které byla zaměřena pozornost při přípravě tréninkového 

semináře, jsou znázorněny pomocí součtu prŧměrných odpovědí 3., 4., a 5. stupně škály ná-

sobených vahou dŧleţitosti. 

 

S ohledem na splnění hlavního cíle bylo na základě zjištěných hodnot nutno zvládnout synte-

tizující  úkol: navrhnout konkrétní zpŧsob rozvoje identifikovaných faktorŧ a prokázat moţ-

nost jeho efektivního vyuţití. Proto byl formou relativně samostatného (tedy opakovatelného, 

znovu vyuţitelného) projektu navrţen, připraven a zpracován tréninkový seminář „Řešení 

problémŧ a tvořivost“, jehoţ cíle byly definované na základě zmíněných tří faktorŧ, které se 

empirickým zkoumáním I. ukázaly jako validní. Tréninkový seminář byl pilotně ověřen a 

doporučen pro praktické vyuţití s vysokým potenciálem podpory klíčových kompetencí vy-

braných pracovníkŧ společnosti Auto Škoda, a.s.. Podle navrţené struktury projektu bylo rea-

lizováno od října roku 2008 do dubna roku 2009 16 dalších tréninkových seminářŧ, kterých se 

účastnilo 208 zaměstnancŧ Škoda Auto
27

.  

Moţnost efektivního vyuţití tréninkového semináře byla zjišťována subjektivními metodami 

v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu bylo také provedeno 

empirické zkoumání II. u 120 účastníkŧ tréninkového semináře. Jeho obsahem bylo zjišťování 

znalosti, schopnosti a postoje respondentŧ po tréninkovém semináři. Empirické zkoumání v 

II. etapě potvrdilo efektivitu tréninkového semináře a na základě významných rozdílŧ četností 

odpovědí před a po tréninkovém semináři díky uplatněným  statistickým metodám – zejména  

2 testu nezávislosti, bylo moţné konstatovat, ţe tréninkový seminář účinně zprostředkovává 

metody a nástroje k řešení problémŧ společnosti Škoda Auto, a.s.. 

Jako součást III. Etapy byl pro následnou objektivizaci procesu zjišťování efektivity tréninko-

vého semináře navrţen a po ověření doporučen konkrétní validační formulář. Ten je určen pro 

vyplnění přímým nadřízeným účastníkem tréninkového semináře v předem stanovené době, 

po jejímţ uplynutí lze dosaţení cílŧ objektivně hodnotit. 

 

                                                 
27

 NOVÁČEK, K., Vzdělávání dospělých Škoda Auto [osobní konzultace] – 2.4. 2009 
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Splnění výchozího cíle bylo dosaţeno. Byl splněn nejen cíl analytický (výsledkem jsou tři 

identifikované faktory s největším potenciálem rozvoje), tak i cíl syntetický (model rozvoje  

identifikovaných faktorŧ, které se v rámci výzkumu  ukázaly jako validní, doplněný o realizaci navr-

ţeného tréninkového seminář ověřeného praxí). 

Za další vědecké a praktické přínosy povaţuji a zároveň doporučuji jako podnět k diskusi, popř. 

k dalšímu zkoumání:  

 

 Další moţný dŧkaz o některých fungujících principech učící se organizace 

 Vlastní model řešení problémŧ, který obsahuje v kaţdé jeho fázi konkrétní diver-

gentní a konvergentní nástroje a techniky 

 Výsledky empirického zkoumání I. a empirického zkoumání II. ve Škoda auto, vyu-

ţít k porovnání s dalšími skupinami zaměstnancŧ firmy Škoda Auto, popř. i ostatních 

podnikŧ 

 Konkrétní návrh vlastní struktury tréninkového semináře (vč. případové studie a 

kreativních cvičení), který je moţno povaţovat za otevřený a neomezeně vyuţitelný 

formát pro vlastní vyuţití v jiných firmách („zdarma“) 

 Praktické efekty a poznatky(znalost rizik, moţná zlepšení) z kompletního procesu 

přípravy vzdělávací akce, včetně její realizace  

 Veřejně dostupný studijní podklad (metodická pomŧcka „Kuchařka kreativních tech-

nik“) a to nejen pro účastníky tréninkového semináře 

ZÁVĚR  

Tento příspěvek shrnuje vybrané výsledky vlastního dlouhodobého výzkumu faktorŧ rozvoje 

klíčových kompetencí. Výzkum se postupně zabýval všemi  faktory, které disponují potenciá-

lem rozvoje ve vztahu k  řešení problémŧ. Na základě následného studia faktorŧ prokazujících 

největší potenciál (tj. „Tvořivost/kreativita“, „Proces řešení problémŧ“ a „Zpŧsob rozhodová-

ní a ochota nést odpovědnost“) byl navrţen metodický model pro systematickou podporu roz-

voje klíčových kompetencí. Tento model byl prakticky ověřen ve společnosti Škoda Auto, a.s. 

a to nejen ve formě aplikované sady doporučení a metodických pokynŧ ale zejména ve formě 

komplexních materiálŧ pro vedení a vyhodnocení tréninkových seminářŧ. 

 

Z teoretického hlediska je přínosem  potvrzení opodstatnění analýzy rŧzných teoretických 

proudŧ a správnosti výběru nejúčelnějšího myšlenkového modelu, opírajícího se o práce cito-

vaných a dalších autorŧ a účelně doplněného a upraveného  pro konkrétní podmínky. 

Metodickým přínosem je vytvoření pŧvodního metodického modelu ve formě sady doporuče-

ní a metodických pokynŧ a ve formě aplikované sady doporučení a metodických pokynŧ. 

 

Praktickým výstupem jsou komplexní materiály pro vedení, vyhodnocení a vyuţití tréninko-

vých seminářŧ. Tyto semináře jsou ověřené ve společnosti Škoda Auto, a.s. a lze je, stejně 

jako celý navrţený model rozvoje tvořivosti a jiných faktorŧ klíčových kompetencí  realizovat 

i v jiných firmách. 

 

V posledních letech nabývá stále většího významu úloha neustálého zdokonalování a rozvoje 

pracovníkŧ firmy, a to na všech jejích organizačních úrovních. Je zcela pochopitelné, ţe v 

době neustálých ekonomických a technologických změn musí kaţdá organizace reagovat na 

silný tlak konkurence všemi dostupnými prostředky. Jedním z těchto prostředkŧ je zajištění 

rozvoje a vzdělávání personálu, který bude schopen pruţně reagovat na stále se zvyšující po-

ţadavky trţního prostředí. 

 

Dnešní trh je plný vysoce kvalifikovaných lidí. V tomto prostředí ještě nikdy nemělo takový 

význam neustále rozvíjet vlastní dovednosti. Rozvoj potenciálu zaměstnancŧ znamená pro 
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firmu dlouhodobou konkurenční výhodu a investice do vzdělání se společnosti v budoucnu 

vrátí v podobě vyšší výkonnosti pracovníkŧ.  

 

Cílem podnikového vzdělávání by ovšem nemělo být pouze osvojování si nových znalostí a 

dovedností, ale především dosaţení změn v myšlení a postojových charakteristikách zaměs-

tnancŧ, které jsou rozhodující pro další rozvoj firmy a pro dosaţení a udrţení její konkuren-

ceschopnosti na trhu. Jejich praktickým projevem je rŧst kompetencí a především rozvoj klí-

čových kompetencí, zaloţených principiálně na tvořivosti – kreativitě. 

 

Kompetence je  pojem, který vyjadřuje schopnost přenášet dovednosti a znalosti do nových 

situací v rámci daného zaměstnání. Týká se organizace a plánování práce, inovace a zvládání 

nerutinních činností, zahrnuje ty vlastnosti osobní efektivnosti, které jsou vyţadovány na pra-

covišti k jednání se spolupracovníky, manaţery a zákazníky“ [Training Agency, 1988,  

in: Armstrong, 1999]. 

Tento příspěvek stručně a na velmi omezeném prostoru seznamuje s výsledky výzkumu auto-

rŧ v praxi. Lze předpokládat, ţe výsledky mohou poslouţit nejen jako inspirace, ale i jako 

vhodný metodický postup pro praktickou podporu rozvoje kompetencí v podnicích. 

Literatura 

[1] ADAIR, J. Jak efektivně vést druhé. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-40-3. 

[2] BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a 

hry. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. 

[3] BENNIS, W. Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci. 1. vyd. Praha:  Management 

Press, 2001. ISBN 80-7261-045-7. 

[4] BLANCHARD, K., JOHNSON, S. Minutový manaţer. Praha: Pragma, 1993. ISBN 80-85213-

29-X. Přel. Ivan Němeček 

[5] DACEY, J., LENNON, K. Kreativita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-

903 

[6] DISMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-822-

9. 

[7] DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-066-

X.Přel. Pavel Medek 

[8] DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 

ISBN 80-7261-021-X. 

[9] HLAVSA, J., Psychologické základy teorie tvorby. Praha: Academia 1985 

[10] HORALÍKOVÁ, M. Personální řízení. Praha: PEF ČZU,1998. ISBN 80-213-0428-6. 

[11] HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníkŧ. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,2007. ISBN 978-

80-247-1457-8. 

[12] KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: East Publishing, 1993, ISBN 80-7219-017-

8. Přel. Václav Dolanský 

[13] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojŧ – základy moderní personalistiky, Praha, Management 

Press, 1995, ISBN 978-80-7261-168-3 

[14] LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Tvořivé vyučování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-

247-0374-2 

[15] PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktŧ a umění rozhodovat. 1. vyd. Praha: Argo, 1994. ISBN 80-

85794-14-4. 

[16] PLAMÍNEK, J. Sebeřízení; Praktický atlas managementu cílŧ, času a stresu. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0671-7. 

[17] PLAMÍNEK, J. Synergický management. 1. vyd. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-258-5 

[18] PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmŧ a firem.  Praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing a. s., 2002. ISBN 80-247-0403-X. 

[19] PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Grada Publishing, a.s., 2005, 

ISBN 80-247-1074-9 



 

462 

 

[20] PRÁŠILOVÁ, M., SVATOŠOVÁ, L. Cvičení ze statistiky,ČZU Praha, 2004 ISBN 80-

213-0712-9 

[21] STERNBERG, R. Úspěšná inteligence: jak rozvíjet praktickou a tvŧrčí inteligenci. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0120-0. 

[22] SVATOŠOVÁ, L., KÁBA, B. Statistické metody II, ČZU Praha, 2008,  

ISBN 978-80-213-1736-9 

[23] ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Základy psychologie práce a 

organizace. Praha: UK, 1996 

[24] ŠTŦSEK,J.a kol. Modely strategického myšlení v agribusinessu.TG Tisk 

s.r.o.Lanškroun 2008.ISBN 978-80-903680-8-8 

[25] ZUZÁK, R. Kreativita při řešení krizí v podniku. [online] [cit. 17.11 2004]. Dostupné z: 

<http://pef.czu.cz/~zuzak/management/Nitr.htm 

 

 

 



 

463 

 

INVESTIČNÉ RIZIKO A SPRÁVANIE SA INVESTOROV
28

 

Ing. Milan Šustek 
Ţilinská univerzita v Ţiline 

Univerzitná 1, 010 26 Ţilina, Slovenská republika 

milan.sustek@fpedas.uniza.sk 

ABSTRAKT 

Aj laikovi je známe, ţe kaţdá investícia prináša isté riziko. Málokto však vie, čo všetko toto 

riziko obsahuje a aké sú jeho zloţky. Avšak len úplné pochopenie investičného rizika nám 

môţe priniesť odpoveď, či sme toto riziko schopní pri investícii podstúpiť respektíve nám 

môţe napomôcť nájsť spôsob, ako ho eliminovať. Článok vysvetľuje samotný pojem inves-

tičné riziko a druhy investorov vzhľadom na postoj k riziku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

riziko, nenasýtenosť, odpor k riziku, racionálne správanie sa 

ABSTRACT 

It is well known that every investment brings some risk. Not everybody is familiar with eve-

rything that is contained in this risk and what are its components. But only a complete un-

derstanding of investment risk can give us an answer, if  we are capable of taking this risk, or 

it can help us to find the way how to eliminate it. The article explains conception of invest-

ment risk and classes of investors according to their attitude towards the risk.  

KEY WORDS 

risk, unsaturation, averse to risk, racional behavior 

ÚVOD 

Riziko je spojené s kaţdou činnosťou, ktorú robíme. Sme ochotní ho podstúpiť ale len za 

predpokladu, ţe z danej činnosti budeme mať prospech. Pri investíciach očakávame istý vý-

nos. Je samozrejmé, ţe čím vyššie riziko podstupujeme, tým je očakávaný výnos vyšší. Rizi-

ko vieme dekomponovať na jeho jednotlivé časti, tieto časti pomocou známych vzťahov 

kvantifikovať a následne na to sa rozhodnúť, či ho podstúpime alebo budeme radšej hľadať 

inú investičnú príleţitosť.  

1 HISTÓRIA POJMU RIZIKO 

Pojem “risico” je talianskeho pôvodu a pochádza zrejme zo 17. storočia. Popisoval všetky 

úskalia, ktorým sa museli vyvarovať plavci pri prevoze tovaru cez moria. V starších encyklo-

pédiách nájdeme vysvetlenie, ţe sa jedná o odvahu alebo nebezpečenstvo niečo podstúpiť. 

Neskôr sa v definícii rizika objavuje aj význam moţnej straty. 

V literatúre sa môţeme stretnúť napríklad s týmito definíciami: 

Stoklasa, J.:
29

 

„Kvantifikácia neistoty určitého faktora sa nazýva riziko a je chápané ako negatívna odchýlka 

od ţiaduceho alebo plánovaného stavu, t. j. je to moţnosť určitej straty, vzniku škody či zní-

ţenia plánovaných hospodárskych výsledkov v budúcnosti v dôsledku súčasných nepresných 

údajov, metód a techník rozhodovania.“ 

                                                 
28

 Príspevok je výstupom vedeckého projektu VEGA 1/0357/11 KLIEŠTIK, T. a kol: Výskum moţností apliká-

cie fuzzy-stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov kvantifikácie a diverzifikácie podnikových 

rizík. 
29

 STOKLASA, J.: Podnikání a riziko. Praha: IMP, 1991 
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Knight, F. H.:
30

 

„Riziko sa povaţuje za dôsledok nepriaznivých udalostí, pre ktoré existuje štatistická pravde-

podobnosť. Riziko sa stáva podmnoţinou neistoty.“ 

Samecki, W.:
31

 

„Riziko aj neistota je súčasne činnoť, aj rozhodnutie, môţu vznikať nezávisle na sebe. Riziko 

je merateľné a dá sa proti nemu do určitej miery zaistiť. Pri neistote taká moţnosť nie je.“ 

Fotr, J.:
32

 

„Riziko je taký druh neistoty, pri ktorej nevieme akú hodnotu daná premenná v budúcnosti 

nadobudne, ale dokáţeme pomocou štandardných štatistických metód (objektívne) alebo od-

hadom (subjektívne) priradiť jednotlivým moţným stavom pravdepodobnosti s akou nastanú. 

Ide teda o kvantifikovateľnú neistotu v zmysle kvantifikácie pomocou pravdepodobnostného 

rozdelenia.“ 

Jílek, J.:
33

 

„Riziko je potenciálna finančná strata subjektu, t. j. nie existujúca realizovaná alebo nereali-

zovaná finančná strata, ale strata v budúcnosti vyplývajúca z daného finančného alebo komo-

ditného nástroja alebo finančného či komoditného portfólia.“ 

Vidíme, ţe väčšina autorov vysvetľuje riziko ako odklon skutočného stavu od stavu plánova-

ného. Taktieţ si môţeme všimnúť, ţe časť autorov definuje pojmy riziko a neistota ako syno-

nymá a časť ako rozdielne pojmy.  

Pojmy neistota a riziko sú naozaj veľmi často chápané ako synonymá, toto však nie je celkom 

správne. Domnievame sa, ţe riziko je podmnoţina neistoty.  Neistota je totiţ pravdepodob-

nosť výskytu určitej udalosti alebo určitého stavu sveta, ktorý môţe nastať. Pokiaľ my túto 

neistotu podstúpime, vystavujeme sa riziku, ţe nenastane očakávaný stav sveta a teda ţe sku-

točné stavy budú iné ako očakávané. Riziko je teda pojem, ktorý je vyvolaný tým, ţe jedinec 

alebo skupina podstupujú neistotu. Aby sme problematiku vysvetlili bliţšie, predstavme si, ţe 

investor očakáva nárast ceny bavlny. Na trhu panuje neistota v pohybe ceny bavlny, teda vo 

všeobecnosti sa len očakáva, ţe cena sa bude meniť. Ak však investor bavlnu skutočne nakúpi 

a predpokladá nárast ceny napríklad o 10%, podstupuje riziko negatívnej odchýlky. Teda pod-

stupuje tú moţnosť, ţe cena bude v budúcnosti klesať alebo rásť o menej ako 10%.  

Keďţe uţ rozumieme, čo pojem riziko obnáša, môţeme sa v nasledujúcej kapitole viac veno-

vať pojmu investičné riziko. 

2 INVESTIČNÉ RIZIKO 

Keď hovoríme o kvantifikovateľnosti investičného rizika, pýtame sa, ako sa takéto riziko dá 

merať. S odpoveďou na túto otázku prišiel ako jeden z prvých Irving Fisher v roku 1906. Na-

vrhoval ako mieru ekonomického rizika, pouţiť štatistický rozptyl. Rozptyl však nevieme 

zrozumiteľne interpretovať, lebo je uvádzaný v základných jednotkách umocnených na druhú. 

V praxi sa preto pouţíva ako najlepší prostriedok vyjadrenia rizika smerodajná odchýlka, kto-

rá je druhou odmocninou rozptylu. 

Investičné riziko moţno rozdeliť na dve základné zloţky: 

 špecifické riziko (specific risk), 

 trhové riziko (market risk). 

                                                 
30

 KNIGHT, F. H.: Risk, Uncertainity and Profit, Houghton Mifflin Publishing, Boston 1921 
31

 SAMECKI W.: Czego mozna ocztekiwac od ekonomii, Warszawa, 1981 
32

 FOTR J. – SOUČEK I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada, 2005 
33

 JÍLEK, J.: Finanční rizika, Grada Publishing, Praha 1999 
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Investor sa nemôţe pri investovaní na finančných trhoch vyvarovať riziku. Je moţné ho však 

kontrolovať. Z tohto dôvodu je potrebné vedieť riziko kvantifikovať. Na kvantifikáciu rizika 

investičného inštrumentu musíme porovnávať odchýlky jednotlivých očakávaných výnosov 

od priemernej očakávanej výnosovej miery. Na meranie sa potom pouţívajú štatistické metó-

dy určovania variability – smerodajná odchýlka a rozptyl. 

Rozptyl očakávaných výnosov je súčet štvorcov odchýliek jednotlivých prognózovaných vý-

nosov od priemerného výnosu, násobený pravdepodobnosťou nastania týchto výnosov: 

   
2
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               (1) 

kde: 


2
 - je rozptyl očakávaných výnosových mier, 

E(r) - je priemerná očakávaná miera výnosu, 

ri - je prognózovaný výnos v i-tom období, 

pi - je pravdepodobnosť nastania i-teho výnosu, 

N - je počet moţných výsledkov, 

i - sú jednotlivé moţnosti prognózovania výnosových mier 

 

respektíve pri kvantifikácii rizika na základe časových radov: 
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kde: 


2
 - je rozptyl dosiahnutách výnosových mier, 

E(r) - je priemerná dosiahnutá miera výnosu, 

ri - je skutočný výnos v i-tom období, 

N - je počet skutočných výsledkov, 

i - sú jednotlivé obdobia dosiahnutých výnosových mier 

2.1 Špecifické riziko 

Nazýva sa v odbornej literatúre aj nesystematické, premenlivé, diverzifikovateľné alebo jedi-

nečné riziko. Špecifické riziko sa skladá zo štyroch zloţiek: manaţérske, operačné, finančné a 

zálohové riziko. Pre lepšie pochopenie pojmu špecifického rizika tieto zloţky stručne vysvet-

líme, z matematického hľadiska však pre nás nie sú podstatné. 

 Manaţérske riziko vyplýva z moţnosti, ţe manaţéri danej firmy nebudú kompetentní 

a budú viesť firmu k nesolventnosti. Takéto riziko je najväčšie pri nových alebo ne-

známych firmách, ktoré môţu mať problém presadiť sa na finančných trhoch. 

 Operačné riziko je riziko, ţe firma nebude schopná generovať dostatočné trţby na 

krytie fixných nákladov jej činnosti. Týka sa aktívnej strany súvahy firmy. 

 Finančné riziko sa týka pasívnej strany súvahy firmy a je to riziko, ţe firma nebude 

schopná kryť fixné náklady, ako sú napríklad fixné úrokové náklady. 

 Zálohové riziko je závislé od toho, aké má investor poţiadavky na aktíva firmy, ktorá 

sa ocitla v konkurze. Vo všeobecnosti to znamená poradie, v ktorom sa budú uspoko-

jovať investori. Investori sa uspokojujú v nasledovnom poradí podľa typu investície: 

zaistené dlhopisy, nezaistené dlhopisy, preferenčné akcie a na koniec kmeňové akcie. 

2.2 Trhové riziko 

Predstavuje riziko straty hodnoty portfólia vyvolanej pri prudkých zmenách cien jednotlivých 

aktív na finančných trhoch. Je tieţ niekedy označované ako systematické riziko a vyznačuje 

sa hlavne tým, ţe ho nemoţno diverzifikovať. Zatiaľ čo špecifické riziko vyplýva z konkrét-

nej situácie v konkrétnej firme, trhové riziko je ovplyvňované makroekonomickými udalos-

ťami. Výkonnosť trhu je ovplyvňovaná čisto len makroekonomickými podmienkami, pretoţe 

špecifické (mikroekonomické) podmienky sa na trhu spriemerujú pôsobením tisícov firiem a 
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cenných papierov a tým nemajú na trhovú výkonnosť ţiadny vplyv. Zatiaľ čo špecifické rizi-

ko je rizikom straty solventnosti firmy, trhové riziko väčšinou ovplyvňuje len cenu cenného 

papiera emitovaného firmou na trhu. Trhové riziko má dve formy: absolútnu, t.j. meranú 

priamo v peňaţných jednotkách, alebo relatívnu, t j. meranú vo vzťahu k trhovému priemeru 

resp. benchmarku - určitý index. Faktor, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje výšku trhového rizi-

ka je volatilita aktív, inými slovami veľkosť pohybov cien v čase okolo priemeru, resp. fun-

damentálnej ceny vlastnených aktív v portfóliu. 

Špecifické a trhové riziko môţeme matematicky nazvať aj variančné a kovariančné riziko. 

Vhodným zostavením portfólia moţno výrazne zniţovať riziká spojené s investovaním. Základ-

né pravidlo vhodného zostavovania portfólia moţno potom sformulovať nasledovne: pravidlo 

protichodného pohybu výnosov (záporne korelované výnosy) alebo aspoň na sebe nezávislé po-

hyby výnosov (nekorelované výnosy). 

Riziko portfólia sa  delí na dve časti: variančné a kovariančné. Časť vlastných rozptylov indivi-

duálnych aktív, ktorej hodnota rastom počtu aktív v portfóliu klesá na nulu. Časť kovariančných 

členov, ktorej hodnota rastom počtu aktív konverguje k priemernej kovariancii. Inými slovami, 

časť rizika moţno „vydiverzifikovať“, ale súčasne aj to, ţe diverzifikácia má isté hranice. 

3 RACIONÁLNE SPRÁVANIE SA INVESTORA PRI PODSTÚPENÍ RIZIKA 

Správanie sa investora pri podstúpení rizika je charakterizované dvoma hlavnými charakteris-

tikami. Tieto vzťahy označujeme pojmami nenasýtenosť a odpor k riziku a tieto dva predpo-

klady tvoria základnú premisu pri konštrukcii všetkých modelov na ohodnocovanie cenných 

papierov. 

Nenasýtenosť investora hovorí o tom, ţe pokiaľ bude mať dve investičné príleţitosti 

s rovnakým rizikom (smerodajnou odchýlkou) ale rozdielnou výnosnosťou, vyberie si príleţi-

tosť s vyšším výnosom. Odpor k riziku znamená, ţe pokiaľ si bude môcť investor vybrať 

z dvoch investičných príleţitostí, ktoré dosahujú rovnaký výnos ale rozdielne riziko, vyberie 

si investičnú príleţitosť s niţším rizikom. 

Túto skutočnosť si môţeme názorne vysvetliť na nasledovnom obrázku: 

A B

C

σP
σA = σC σB

rA = rB

rC

rp

 

Obr. 1: Nenasýtenosť a odpor k riziku 

Obrázok znázorňuje tri investičné príleţitosti A, B a C. Predpoklad nenasýtenosti zobrazujú 

investície A a C (A = C a súčasne rA  rC) a predpoklad odporu k riziku zobrazujú investičné 

príleţitosti A a B (rA = rB a súčasne A  B). V oboch prípadoch si investor vyberie investič-

nú príleţitosť A. Takéto správanie označujeme ako racionálne správanie sa investora.  
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Pri oceňovaní cenných papierov sa v praxi s pojmami nenasýtenosť a odpor k riziku veľmi 

často stretávame. V podstate aj konštrukcia priamky kapitálového trhu CML (Capital Market 

Line) nenasýtenosť a odpor k riziku zohľadňuje.  

Moţný spôsob výpočtu uvádzame v nasledovnom príklade: 

Máme k dispozícii tri cenné papiere A, B a C. Zistíme ich výnosovo-rizikové charakteristiky.  
  

Stavy 

sveta 
ip  Ar  i Ap r   A rAr E    

2
A rAr E    

2
i A rAp r E   

1. 0,10 -0,045 -0,005 -0,1035 0,01071 0,00107 

2. 0,05 0,100 0,005 0,0415 0,00172 0,00009 

3. 0,20 0,150 0,030 0,0915 0,00837 0,00167 

4. 0,05 0,200 0,010 0,1415 0,02002 0,00100 

5. 0,40 0,075 0,030 0,0165 0,00027 0,00011 

6. 0,20 -0,060 -0,012 -0,1185 0,01404 0,00281 

S 1 –– 0,0585 –– –– 0,00675 

Tab. 1: Cenný papier A 

6

( )

1

0,0585 5,85%rA iA i

i

E r p


     

 
26

2
( )

1

0,00675AA iA r i

i

r E p


     

2 0,08216 8,22%A A     

  

Stavy 

sveta 
ip  Br  i Bp r   B rBr E    

2
B rBr E    

2
i B rBp r E   

1. 0,05 -0,100 -0,005 -0,1585 0,02512 0,00126 

2. 0,15 0,240 0,036 0,1815 0,03294 0,00494 

3. 0,20 0,150 0,030 0,0915 0,00837 0,00167 

4. 0,05 0,250 0,013 0,1915 0,03667 0,00183 

5. 0,30 0,075 0,023 0,0165 0,00027 0,00008 

6. 0,25 -0,150 -0,038 -0,2085 0,04347 0,01087 

S 1 –– 0,0585 –– –– 0,02066 

Tab. 2: Cenný papier B 
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( )

1

0,0585 5,85%rB iB i

i
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26

2
( )

1

0,02066BB iB r i

i
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2 0,14327 14,38%B B     
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Stavy 

sveta 
ip  Cr  i Cp r   C rCr E    

2
C rCr E  

  
2

i C rCp r E 

 

1. 0,1 -0,06 -0,0060 -0,07275 0,00529 0,00053 

2. 0,05 0,041 0,00205 0,02825 0,00080 0,00004 

3. 0,1 0,04 0,00400 0,02725 0,00074 0,00007 

4. 0,05 0,17 0,00850 0,15725 0,02473 0,00124 

5. 0,4 0,078 0,03120 0,06525 0,00426 0,00170 

6. 0,3 -0,09 -0,02700 -0,10275 0,01056 0,00317 

S 1, –– 0,01275 –– –– 0,00675 

Tab. 3: Cenný papier C 

 
6

( )

1

0,01275 12,75%Cr iC i

i

E r p


   
 

 
26

2
( )

1

0,00675CC iC r i

i

r E p


   
 



C  C
2  0,08216  8,22% 

 

Výnos cenného papiera A je 5,85% a jeho volatilita je 8,22%. 

Výnos cenného papiera B je 5,85% a jeho volatilita je 14,38% 

Výnos cenného papiera C je 12,75% a jeho volatilita je 8,22%. 

ZÁVER 

Kvantifikácia rizika je jeden zo základných krokov pri rozhodovaní o vyuţití investičných 

príleţitostí. Otázne však je, či je miera rizika napríklad 8% vysoká alebo nízka. Na túto otáz-

ku nedokáţeme jednoznačne odpovedať. Je však isté, ţe investor, ktorý chce dosiahnuť vyšší 

výnos, musí postúpiť vyššie riziko. Preto by mal kaţdý investor pozerať nielen na moţný vý-

nos, ale voliť správny pomer medzi ţiadaným výnosom a maximálnou akceptovateľnou mie-

rou rizika. Tieto vzťahy vykresľujú rôzne modely ako APT, CAPM a iné. Ich štúdium je pre 

kaţdého začínajúceho investora veľmi zaujímavé a umoţňuje nový, podrobnejší pohľad na 

investovanie. Nenasýtenosť a odpor k riziku sú síce len úvodné pojmy, ktoré sa môţu zdať 

jednoduché, ale sú určite nevyhnutné pri modelovaní modelov na ohodnocovanie cenných 

papierov. 
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ABSTRAKT 

Za jednu z činností podnikatelských subjektŧ mŧţeme povaţovat snahu o optimalizaci vyuţí-

vaných zdrojŧ. Pro lepší a efektivnější vyuţívání lidí, strojŧ a zařízení, materiálŧ a dalších 

sloţek v podniku je moţné vyuţít rŧzné metody, teorie či modely optimalizace. Článek se 

proto věnuje základním charakteristikám vybraných zpŧsobŧ optimalizace a blíţe charakteri-

zuje optimalizací vyuţitím simulace. Je to metoda, která prostřednictvím informačních tech-

nologií analyzuje a mŧţe optimalizovat systémy. Je to zpŧsob, jak mŧţe podnik sníţit své 

náklady a lépe vyuţívat vlastní zdroje. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Optimalizace. Simulace. Systém. Modely. Zdroje. 

ABSTRACT 

One of the activities of entrepreneurs can be effort to optimize the used resources. For better 

and more efficient use of human resources, machines and equipments, materials and others 

elements in business can use several methods, theories or models of optimization. The article 

is talking about basic characteristics of the chosen methods of optimization and more charac-

terizes the optimization using simulation. It is a method, which by using information techno-

logies can analyzes and optimize systems. It is how the entrepreneur can reduce their costs 

and better using their own resources.  

KEY WORDS 
Optimization. Simulation. System. Models. Resources. 

ÚVOD 

Přirozeným cílem všech subjektŧ kolem nás je obecně dosahováni optimálních výsledkŧ. “V 

stále náročnějším konkurenčním prostředí mŧţe relativně dobré rozhodnutí znamenat neú-

spěch. Proto třeba nacházet ne dobré řešení, ale nejlepší, t. j. optimální řešení“ (Sakál, Jerz, 

2006, s. 6). Takovým zpŧsobem by měly být nastavovány a naprogramovány technická a 

technologická zařízení, ale na druhé straně je snaha o zajištění vhodnosti součástí kaţdoden-

ního ţivota člověka ve společnosti. Manaţer, podnikatel zda řídící zaměstnanec jsou nuceni 

provádět rŧzná rozhodnutí kaţdý den. Někdy uţ nestačí rozhodování se na základě intuice a 

zkušeností, coţ mŧţe vést k poměrně dobrým, ale ne nejlepším, tedy optimálním rozhodnu-

tím. A následně také získáváme obraz o finanční situaci podniku, která podle dvojice autorŧ 

Hiadlovský, Kráľ (2006, s. 90) "vypovídá o výsledcích dosaţených v jednotlivých oblastech 

podnikové činnosti a dává komplexní obraz o jeho výkonnosti." 

1 METODY, TEORIE A MODELY OPTIMALIZACE 

Na optimalizaci systémŧ lze pouţít celou řadu metod a technik. Mezi pouţitelné optimalizační 

přístupy mŧţeme zařadit metody a postupy operativní analýzy, metodu Monte Carlo, metodu 

postupné jednorozměrné optimalizace, metodu plochy odezvy (response surface method) a 

podobně. 

Operativní analýzu (operační výzkum) klasifikujeme jako systémovou vědní disciplínu. Záro-

veň mŧţeme operativní analýzu definovat jako součást praxeológie - "interdisciplinární vě-

decké disciplíny zabývající se tím, jak udělat činnost člověka cílevědomou, správnou" (Kraus, 
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2008, s. 782). Patří mezi aplikované vědní disciplíny, to znamená, ţe přebírá metody z jiných 

vědních oborŧ, například z ekonomie, statistiky a matematiky.  

"Operační analýza se jako vědní disciplína začala formovat v období druhé světové války, i 

kdyţ začátky vývoje některých jejích metod a postupŧ sahají aţ do 18. století. I kdyţ pŧvodně 

vznikla pro válečné účely, velmi brzy se začala vyuţívat v jiných oblastech, zejména při říze-

ní objektŧ, které mají charakter sloţitých systémŧ v prŧmyslu a později i v dalších národo-

hospodářských odvětvích, obchodě a v státní správě. V současnosti definujeme operativní 

analýzu jako aplikaci vědeckých metod, zpŧsobŧ a nástrojŧ, pomocí kterých lze řešit úkoly, 

které se týkají operací v systémech, a to tak, aby řízení operací probíhalo na základě optimál-

ních řešení "(Sakál, Jerz, 2003, s. 8 ). 

Mezi tyto metody, teorie či modely zařazujeme právě tyto: lineární programování, dynamické 

programování, teorie grafŧ a sítí, modely síťové analýzy, sekvenční modely, modely hromad-

né obsluhy, simulační modely, teorie her, modely nabídky, modely obnovy. 

1.1 Lineární programování 

Lineární programování se pouţije v případech, kdy je třeba zvolit jednu z několika moţných 

alternativ. Ve většině případŧ jde z pohledu rozhodovatele o rovnocenné alternativy. Toto 

programování se proto pouţívá k řešení problému optimálního rozhodnutí při výběru jedné z 

většího počtu alternativ. Lineární programování představuje podle autorŧ Luenbergra a Yeho 

(2008, s. 2) "bezpochyby největší přírodní mechanismus pro formulování obrovského mnoţ-

ství problémŧ s mírným úsilím." 

1.2 Dynamické programování 

Dynamické programování představuje soubor matematických metod, prostřednictvím kterých 

se řeší úkoly, resp. problémy související s optimalizací několika etapových rozhodovacích 

úkolŧ či procesŧ. Podstata je v moţnosti rozdělení procesu na etapy a v provádění optimali-

začních rozhodnutí v jednotlivých etapách. Následně vzniká efekt optimalizovaného procesu 

jako celku. 

1.3 Teorie grafŧ a sítí 

Tato teorie představuje podle dvojice autorŧ Sakál, Jerz (2003, s. 129) "vhodný zpŧsob pro 

matematický popis mnoha systémŧ." Autoři dále vyslovují myšlenku, ţe "jde především o 

systémy, jejichţ prvky odpovídají místŧm v určité prostorové struktuře a vazby cestám mezi 

jimi, nebo prvky odpovídají událostem a vazby jejich časovým následnostem nebo příčinným 

souvislostem. "Zároveň lze prostřednictvím teorie grafŧ a sítí řešit optimalizační úlohy, které 

jsou součástí těchto systémŧ. Teorie poskytuje moţnost nalezení rychlého řešení pomocí ná-

zornosti. 

1.4 Modely síťové analýzy 

Síťová analýza představuje součást matematického programování, jejímţ základem je teorie 

grafŧ a teorie pravděpodobnosti. Prostřednictvím síťové analýzy se nabízejí řešení pro kom-

plikované a vzájemně propojené činnosti, které na sebe navazují. 

Metody této analýzy se "v manaţerské teorii a zvláště v praxi značně rozšířily. Jde o soubor 

názorných nástrojŧ pro modelové rozbory sloţitých úkolŧ (návazných technologických proce-

sŧ) s problematikou následnosti (sekvenčním charakterem) a vzájemnou podmíněností dílčích 

fází (etap, operací) realizace " (Metódy..., 2010). 

1.5 Sekvenční modely 

Sekvenční modely se pouţívají pro řešení optimalizačních problémŧ prostřednictvím sek-

venčních úloh. Podstatou je určit správné pořadí jednotlivých činností, které v rámci určitého 

procesu probíhají, aby se například minimalizoval časový prŧběh procesu. 

Při sekvenčních modelech je nejnáročnější především to, ţe jednotlivé činnosti se při dané 
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posloupnosti podmiňují. Mluvíme tedy o kombinatorike a kombinatorské povaze jednotlivých 

činností. 

1.6 Modely hromadné obsluhy 

Podle dvojice českých autorŧ Smejkal a Rais (2010, s. 172) „uvedeným nástrojem se modelují 

tzv. čekací procesy.“ Autoři dále pokračují, ţe „mezi klasické aplikace podpory rozhodování 

manaţmentu na operativní úrovni patří zejména: 

 řízení (strojírenské) výroby, 

 optimální návrhy počítačových sítí, 

 optimalizace provozu obchodŧ, bank (například určení optimálního počtu prodava-

ček zda pokladníkŧ při dané frekvenci příjezdu zákazníkŧ v obchodním domě, určení 

počtu pokladníkŧ v bance při daném provozu klientŧ, určení optimálního rozvrhu vý-

roby firmy, atd.).“ 

1.7 Simulační modely 

Simulační model je podle Andersona (2005, s. 24) "n-dimenzionální." Autor vyjadřuje pře-

svědčení, ţe v modelu "mŧţete zahrnout tolik proměnných, kolik si myslíte, ţe je potřebných 

a týkají se modelu rŧznými zpŧsoby. Nejste omezený řádky a sloupci." Autor rovněţ pouka-

zuje na to, ţe jednotlivé proměnné jsou mezi sebou ve vztazích a vazbách v čase, a tedy "mo-

dely jsou navrţeny pro práci s velkým počtem proměnných, které se navzájem ovlivňují a 

mění v čase." 

1.8 Teorie her 

"Teorie her poskytuje soubor metod aplikovatelných na tuto kategorii problémŧ. Teorie her je 

matematická teorie, která pomáhá v rozhodování a vyuţívá při tom formalizaci a abstrakci" 

(Sakál, Jerz, 2003, s. 291). Teorie představuje především takové optimalizační metody, které 

se vyuţívají pro řešení úloh, charakteristických znaky neurčitých podmínek nebo konfliktních 

situací. 

1.9 Modely nabídky 

Modely nabídky mají podobné vyuţití jako teorie her. Vyuţívají se pro řešení problémŧ spo-

jených s konkurencí. Rozlišujeme dva modely, a to uzavřená nabídka a otevřená nabídka. 

Podstatou uzavřené nabídky je to, ţe subjekt, který nabízí mŧţe nabídnout svoji nabídku pou-

ze jednomu uchazeči a zároveň nemá informace o nabídce jiného subjektu. Při otevřené na-

bídce je rozdíl v tom, ţe subjekt zná nabídku svého konkurenta a mŧţe svoji nabídku upravit 

ve svŧj prospěch. 

1.10 Modely obnovy 

Modely obnovy se vyuţívají při obnově většinou podnikových objektŧ (strojŧ, zařízení, ná-

strojŧ, ...), které se buď fyzicky opotřebovaly pouţíváním nebo nepouţíváním, nebo došlo k 

nepředvídatelným poruchám, které zapříčinily nečinnost objektu. Obnovu podle Sakála a Jer-

za (2003) rozdělujeme na jednoduchou (počet objektŧ zŧstává nezměněn) a rozšířenou obno-

vu (počet objektŧ se zvyšuje). 

2 OPTIMALIZACE VYUŢITÍM SIMULACE 

Pokud se rozhodneme, ţe určitý systém nebo proces chceme optimalizovat, musíme na začát-

ku stanovit základní optimalizační charakteristiky, z nichţ budeme při optimalizaci vycházet. 

Následně je nutné stanovit pro zvolené vlastnosti kritéria optimality. Novák a Zítek (1982, s. 

251) poukazují na to, ţe "při snaze o optimalizaci určitého děje se setkáváme s řadou proti-

chŧdných poţadavkŧ (např. zvýšení účinnosti vstřikovacího zařízení Diesselového motoru 

znamená podstatně sloţitější konstrukci i technologii, a tedy i zvýšení výrobních nákladŧ). 
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Proto realizace optimalizačního procesu je svázána zpravidla se sloţitou volbou kompromisŧ 

a zjednodušení. Jejich míra pak určuje proveditelnost optimalizačního procesu a technickou 

upotřebitelnost získaných výsledkŧ." Z uvedeného vyplývá, ţe provádění procesu optimaliza-

ce se nemusí na první pohled jevit jako poměrně jednoduchá záleţitost. Proto je dŧleţité sta-

novit si cíl a strategii postupu řešení problematiky optimalizace. Kromě toho si optimalizace 

vyţaduje dŧkladné a hloubkové poznání objektu či jevu, který bude podroben optimalizaci. 

Cílem procesu optimalizace je odhalit nejlepší zpŧsob řešení problému. Mŧţeme proto hovo-

řit podle dvojice autorŧ Sakála a Jerza (2006, s. 6) o tom, ţe "obecně je optimálním řešením 

takové řešení, které přinese maximální zisk, maximální výnos, maximální objem produkce, 

maximálně přepravené mnoţství, maximální úsporu materiálu a surovin, nástrojŧ, pracovních 

sil, času, pohonných látek, a které vyţaduje minimální náklady." Pro potřeby optimalizace je 

vhodné vyuţít určitou metodu, jejímţ prostřednictvím se snaţíme stanovovat optimum. Počí-

tačový simulační model umoţňuje měnit zadané parametry právě jinými a tím sledovat prŧ-

běh změn, které se vyhodnocují a porovnávají s cílem zjistit, který varianta je výhodnější. A 

právě proto je simulace vyuţívána k nalezení optimálního řešení, protoţe tato metoda zajišťu-

je experimentování, sledování a vyhodnocování několika alternativ pro stanovení nejlepšího 

řešení na základě určitých stanovených kritérií. Metodu simulace podobně vyjadřuje i Závad-

ský (2004, s. 81), kdy simulace představuje "návrh modelu reálného systému a realizace expe-

rimentŧ s tímto modelem za účelem porozumění chování systému, nebo hodnocení rŧzných 

strategií chodu systému, kterým mŧţe být i podnikový proces." Snahou je tedy nacházet op-

timální nastavení dynamických systémŧ a jejich vlastností. Mŧţeme proto říkat, ţe simulač-

ním modelem chceme dosáhnout například optimální vyuţití pracovní síly, materiálŧ a suro-

vin, strojŧ a zařízení, času, nástrojŧ, pohonných látek a podobně. 

Ale pomocí simulace se podle Zíteka (1990, s. 379) hledá i: 

 „co nejlepší útlum vlastních kmitŧ, 

 co nejrychlejší přechod objektu z jednoho rovnováţného stavu do jiného, 

 co nejniţší hodnoty amplitudové frekvenční charakteristiky v určitém pásmu frek-

vencí a pod.“ 

Závadský (2004, s. 191) upozorňuje, ţe "optimalizace se uskutečňuje na základě výsledkŧ 

mnoha simulačních běhŧ." Autor dále pokračuje, ţe "cílem optimalizace podnikových proce-

sŧ je zejména odstranit neefektivitu. Neefektivita procesu se projevuje prostřednictvím nee-

fektivních činností." Mezi přímé příklady takových činností uvádíme podle téhoţ autora právě 

tyto: "dlouhé trvání činnosti, čekání na aktivaci (začátek realizace) činnosti, vysoké náklady 

na činnost, volná kapacita zdrojŧ." 

Simulační běhy prováděné řešitelem za účelem nejlepšího nastavení systému umoţňují objek-

tivně a měřitelně formulovat optimální variantu nastavení dynamického systému. Pokud ho-

voříme o experimentech se stejným cílem, nýbrţ na základě intuice a zkušeností řešitele, ne-

lze povaţovat takové řešení jinak neţ subjektivní a dosaţené výsledky nemusí být natolik 

přesné, aby poskytovaly nejlepší zpŧsob řešení. 

"Optimalizace spočívá v pouţití rozumného snímajícího algoritmu, který nalezne dobré řešení 

bez vyzkoušení všech existujících variant" (Dlouhý et al., 2007, s. 53). 

Z uvedeného vyplývá, ţe rozvoj optimalizačních technik a optimalizačních procesŧ opět vel-

mi úzce souvisí s rozvojem výpočetní techniky a informačních technologií. Na tuto skutečnost 

poukazuje v souvislosti s procesním řízením i Závadský (2005, s. 29), podle kterého "procesní 

řízení obsahuje mnohem sloţitější fáze - simulaci, optimalizaci a měření procesŧ, které jedno-

duché textové editory nebo tabulkové procesory nedokáţí zpracovat." 

Za neoddělitelnou součást podnikání se povaţuje riziko. Zimermanová (2003, s. 123) uvádí, 

ţe „podnikatelské riziko má vţdy dvě stránky: pozitivní stránku, která je spojena s nadějí na 

úspěch, uplatněním na trhu a dosaţení vysokého zisku, a taky negativní stránku, která se pro-
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jevuje nebezpečím dosaţení horších hospodářských výsledkŧ, ztrátami a v krajním případě i 

bankrotem“. Obecně jde tedy o nebezpečí, ţe skutečně dosaţené hospodářské výsledky pod-

nikatelské činnosti se budou v rŧzné míře odchylovat od výsledkŧ předpokládaných, a to ţá-

doucím nebo neţádoucím směrem. Problémem je pak řízení rizika ve prospěch organizace ve 

snaze najít optimální řešení. 

ZÁVĚR 

Zlepšování procesŧ je podle Lawtona (2006, s. 23) "dobrá věc. Je to ale jen jeden z osmi vál-

cŧ firemního motoru, jedna z osmi dimenzí znamenitosti firmy." Jak autor dále pokračuje 

"mŧţeme vytvořit stabilní, rychlý a nákladově efektivní proces produkující spolehlivé a ceno-

vě výhodné produkty, které ale nikdo nebude potřebovat." Nejdŧleţitější je sice výsledný uţi-

tek pro zákazníka, ale optimalizované procesy dokáţí značně přispět ke spokojenosti zákazní-

ka i firmy. Dŧleţité je také to, aby firmy a jejich představitelé pochopili potřebu inovovat, 

protoţe v mnoha případech jsou firmy "komplikované, aby umoţnily nahrazení osvědčených 

pravidel kreativním myšlením" (Hiadlovský, Lesáková, 2006, s. 1). 
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ABSTRAKT  

V prezentovanom príspevku bolo ukázané teoreticky a tieţ v praxi, ţe existuje moţnosť ako 

implementovať princípy Six Sigma pri zlepšovaní marketingových procesov. Bolo prezento-

vaných niekoľko indikátorov, pomocou ktorých je moţné hodnotiť a následne zlepšovať vý-

konnosť marketingových procesov. Skúsenosti z praktických aplikácií u rôznych zákazníkov 

ukázali, ţe je nevyhnutné neustále zlepšovať marketingové procesy, ak chceme zvyšovať 

konkurencieschopnosť marketingovo orientovaných spoločnosti.   

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Six Sigma Marketing, trh, zákazník, indikátory. 

ABSTRACT  

In the presented contribution was also shown theoretically and in practice, there is a possibili-

ty to implement the principles of Six Sigma to improve marketing processes. It presented a 

number of indicators by which to evaluate and subsequently improve the efficiency of market-

ing processes. Experience from practical applications for different customers has shown that it 

is necessary to continuously improve marketing processes, if we want to increase the competi-

tiveness of marketing-oriented company. 

KEY WORDS  

Six Sigma Marketing, marketing, customer, indicators. 

ÚVOD 

Metódu Six Sigma (SS) niektorí odborníci povaţujú za revolučnú metódu pri zvyšovaní efek-

tívnosti podniku. Iní zase tvrdia, ţe samotná myšlienka SS nedáva nič nové. Napriek týmto 

rozporuplným názorom sa metóda SS stala populárnou nielen medzi expertmi v oblasti zlep-

šovania procesov, ale začali ju s úspechom aplikovať i v najväčších a najúspešnejších priemy-

selných podnikoch sveta [5,6].  

Podľa Pande a kol. môţeme definovať pojem SS nasledovne [4]: „Six Sigma je úplný a flexi-

bilný systém dosahovania, udrţiavania a maximalizácie obchodného úspechu, zaloţený na 

porozumení potrieb a očakávaní zákazníkov, disciplinovanom pouţívaní faktov, dát a štatis-

tickej analýzy na základe starostlivého prístupu k riadeniu, zlepšovaniu a vytváraniu nových 

obchodných výrobných a obsluţných procesov.“  

Metóda SS je zameraná na redukciu variability. Vychádza z predpokladu, ţe kaţdý proces od 

jeho návrhu aţ po samotnú realizáciu vykazuje určité chyby, odchýlky či nepresnosti. Ich re-

dukciou sa spravidla dostaví zvýšenie kvality, efektívnosti, zníţenie nákladov, resp. prestojov. 

V posledných rokoch vznikla špecifická implementácia metódy SS v oblasti marketingu. Na-

zýva sa Six Sigma Marketing (SSM). Ide o pouţitie postupov SS pri zlepšovaní marketingo-

vých procesov so zámerom maximalizácie zisku, zvýšenia rastu podielu na trhu a z toho vy-

plývajúceho rozvoja podniku. 
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1 SIX SIGMA 

Metódu SS môţeme povaţovať za vedeckú, ako aj praktickú. Vedeckú, lebo extenzívne vyu-

ţíva štatistické metódy pri rozhodovaní na základe faktov a vychádza z vedeckého modelu 

kontinuálneho učenia sa, ktorý vytvoril W. Shewhart. Praktickú, lebo je v praxi implemento-

vateľná a zameraná na ziskovosť a rozvoj. Táto metodológia, ako aj implementačná infra-

štruktúra SS, má za úlohu viesť členov zlepšovacích tímov k dodrţiavaniu presne stanove-

ných postupov. To následne pomáha dotiahnuť projekty k ich úspešnému koncu. Metóda SS 

je o zlepšovaní podnikových procesov, ktoré stoja na dvoch pilieroch. Prvým pilier môţeme 

charakterizovať ako manaţérsky pilier, ktorý vedie zlepšovateľov k tímovému riešeniu prob-

lému na základe riadenia podľa faktov. Druhý pilier je vymedzený metodológiou zlepšovania, 

ktorá sa realizuje prostredníctvom cyklu DMAIC vychádzajúceho z PDCA cyklu zlepšovania 

podľa E. Deminga a W. Shewharta [5,6].  

V tejto fáze je veľmi dôleţité ale aj účinné disciplinované vyuţívanie štatistických metód 

a iných sofistikovaných nástrojov zlepšovania. Jednotlivý význam fáz cyklu DMAIC opisuje 

Obr. 1.  

 

 
Obr. 1  DMAIC cyklus zlepšovania SS [5,6] 

1.1  DMAIC Six Sigma Marketingu 

SSM svojím zameraním ovplyvnil aj základné implementačné prístupy pouţívané v klasickej 

metóde SS. Hlavný rozdiel spravidla spočíva v tvorbe pseudomier schopných eliminovať zá-

kladné nedostatky z pohľadu merateľnosti posudzovaných znakov. Okrem týchto technických 

zmien SS ovplyvnila aj tradičné marketingové myslenie [1]: 

1. Asi najdôleţitejšou zmenou je, ţe SSM nahrádza pojem “spokojnosť zákazníka” po-

jmom “hodnota pre zákazníka”.  Hodnota pre zákazníka sa v praxi ukázala byť efek-

tívnejšia a lepšie opisujúca najviac sledovaný - hlavný ukazovateľ, ktorým je rast 

podielu na trhu.  Ukázalo sa, ţe ukazovateľ “spokojnosť zákazníka“ nie je dostatočne 

efektívne schopný riešiť anomálie medzi vysokým hodnotením spokojnosti zákazní-

kov a klesajúcim podielom predaja predmetného výrobku na trhu.   

2. Druhá zmena súvisí s charakterom tvorby hodnoty a spôsobom dodávky. Marketing 

spravidla fungoval na štyroch hlavných princípoch, ktorými boli cena, produkt, pro-

pagácia a miesto (distribúcia).  Metóda SS ukázala na ďalší dôleţitý atribút, ktorým 

je proces.  

3. Klasická metóda SS pouţíva ako cyklus zlepšovania tzv. charakteristický DMAIC 

cyklus. Tento cyklus ostáva pri SSM nezmenený, avšak význam jednotlivých častí je 

potrebné prispôsobiť novému cieľu, ktorým je jednoznačne rast trţieb.   
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Následne uvedieme niektoré základné zmeny pri implementácii cyklu DMAIC v SSM [8]: 

 D – Define (definovanie) – Ide o začiatok cyklu, ktorého úlohou je určiť základné 

vlastnosti, problémy a obmedzenia začínajúceho procesu zlepšovania. V prípade 

SSM je dôleţité napr. definovať konkurenčný výrobok, resp. trh. Marketing sa pre-

vaţne spolieha na trhy a segmentáciu trhov, ale SSM ide ďalej. Na základe neho je 

hodnota najlepšie definovaná nielen pre kupujúceho, ale aj pre produkty, ktoré sa na-

kupujú. 

 M – Measure (meranie) – Okrem tvorby metrík a meracích systémov, ale je dôleţité 

v tejto fáze tieţ kreovať modely hodnoty pre kaţdý výrobok, resp. cieľový trhový 

segment. Tieto modely majú jasne identifikovať interakciu medzi kvalitou a cenou a 

zároveň tieţ identifikovať kritické faktory dosahovania kvality (CTQs – Critical to 

Quality). Modely SSM spravidla priorizujú hlas trhu (VOM – Voice of Market) pred 

hlasom zákazníka (VOC – Voice of Customer). 

 A – Analyse (analyzovanie) – Pomocou štatistických metód akými sú napr. testovanie 

hypotéz, ANOVA, Design of Experiment [6] je moţné analyzovať základné faktory 

a šumy vplývajúce na priebeh jednotlivých odoziev, akými sú napr. podiel na trhu, 

zisk z predaja, atď. Experimentálne je moţné overiť ako veľmi vplývajú na podiel na 

trhu také faktory akými sú získavanie nových zákazníkov, budovanie lojality existu-

júcich zákazníkov a rozširovanie sluţieb pre existujúcich zákazníkov.  

 I – Improve (zlepšovanie) – Na základe interpretácie získaných výsledkov vykonáme 

zlepšovanie na kritických miestach procesov a to tak zmenou parametrov 

a nastavení, ako aj zmenou štruktúry marketingového procesu, resp. na podporu čo 

najlepšej reakcie procesu na VOM. VOM sa stáva motorom akéhokoľvek zlepšova-

nia v snahe dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na trhu. Nahrádza pouţívanie intuície 

pri zameraní SS projektov. 

 C – Control (riadenie) – Je zamerané na udrţiavanie výsledkov získaných 

v predchádzajúcej fáze cyklu. Pri riadení môţeme pouţiť rôzne exaktné ukazovatele, 

akými sú hodnota zásob, resp. reakcia zákazníkov na posúdenie účinnosti vykonanej 

zmeny v organizácii. Iný prístup vyuţíva monitorovací systém, ktorý hodnotí, ako 

dobre organizácia poskytuje hodnotu zákazníkovi v procese komunikácie, ktorú majú 

kupujúci a predávajúca organizácia. 

SSM je veľkou podporou pre priemyselné odvetvia, trhy a organizácie. Je to integrácia sily 

metódy SS a marketingu, ktorá sa sústreďuje na trhy a trhový podiel. Spravidla ide o riadenú 

integráciu, pri ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť základným zmenám metodoló-

gie SS v súvislosti s cieľmi, ktoré si SSM na rozdiel od klasického SS kladie. Spomínané 

zmeny sú také rozsiahle, ţe moţno hovoriť o novej generácii SS.   

Metodológia SS predstavuje formu projektového manaţmentu, kde jednotlivé stratégie Six 

Sigma predstavujú mnoţinu projektov zameraných spravidla na kontinuálne zlepšovanie. 

V prípade diskontinuálneho zlepšovania dochádza k významnej alebo úplnej zmene štruktúry 

zlepšovaného procesu. V takomto prípade je výhodnejšie vyuţiť metodológiu v literatúre 

známu ako Design for Six Sigma (DFSS). 

1.2 Design for Six Sigma a IDOV 

Zatiaľ čo SS sa zaoberá zlepšovaním realizácie podnikových procesov s cieľom redukovať 

variabilitu, eliminovať chyby, zlepšovať morálku a ušetriť peniaze, DFSS sa zaoberá návrhom 

nového procesu, resp. rekonštrukciou samotnej podstaty uţ existujúceho procesu. Od vzniku 

procesu uţ od začiatku jeho kreovania sa snaţí redukovať, resp. eliminovať vznik tzv. systé-

mových chýb a nedostatkov. 

Ako uţ bolo vyššie uvedené pri zlepšovaní procesov v rámci SS sa vyuţíva metodológia 

DMAIC. Táto však nie je vhodná pre výskum a vývoj, resp. pre návrh nových produktov, 
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sluţieb a procesov. DFSS preto vyuţíva odlišnú metodológiu, ktorá zohľadňuje odlišnosti 

tvorby nového návrhu produktu či procesu od klasického zlepšovania pri realizácii procesov. 

Podobne ako pri DMAIC ide spravidla o štruktúrovanú metodológiu vytvorenú na báze 

PDCA cyklu, ktorá v mnohých odborných publikáciách nesie odlišné pomenovanie. Ide napr. 

o ICOV (Identify, Characterize, Optimize, Verify), DMEDI (Define, Measure, Explore, De-

velop, Implement), IDDOV (Identify, Define, Develop, Optimize, Verify ), atď. [2].  

Projekty DFSS v oblasti marketingu (DFSSM – Design for Six Sigma Marketing) rozdeľuje-

me na projekty týkajúce návrhu úplne nového marketingového procesu, resp. podprocesu 

(napr. zavádzanie CRM, nový prístup vo vzťahu k zákazníkovi, atď.), alebo DFSS projekty 

vychádzajúce uţ z existujúcich marketingových procesov.  

V ďalšom sa budeme drţať metodológie IDOV, ktorej nadpis sa skladá zo skratiek (Obr. 2):  

 I - Identify (identifikácia) – V prípade cyklu zlepšovania DMAIC pracujeme uţ 

s existujúcimi marketingovými procesmi. V prípade IDOV ich musíme vytvoriť, ale-

bo aspoň podstatným spôsobom prepracovať. Vyššiu pozornosť je treba venovať po-

trebe identifikácie väčšieho mnoţstva poţiadaviek zákazníkov a ich analýze. To 

znamená identifikovať všetky pouţiteľné metriky, resp. zavádzanie nových metrík 

alebo celých meracích systémov. Ďalej je potreba identifikovať poţiadavky zákazní-

kov a iných zainteresovaných strán. Je potreba poznať všetkých potenciálne dostup-

ných zákazníkov. Ich potreby je moţné klasifikovať a analyzovať napr. pomocou 

metódy VOS (Voice of Stakeholders) a QFD (Quality Function Deployment), resp. 

identifikovať pomocou Kanovho modelu [5]. Jednotlivé ďalšie aktivity fázy Identifi-

kácia sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 IDOV cyklus zlepšovania DFSS 

 Identifikácia metód získavania potrieb a ţelaní zákazníka a iných zainteresova-

ných strán. 

 Transformácia získaných potrieb a ţelaní do zoznamu VOC, resp. VOS. 

 Preklopenie VOC (resp. VOS) zoznamu do funkčných a merateľných poţiada-

viek. 

 Kompletizácia poţiadaviek: Stanovenie minimálnych podmienok, Identifikácia 

a vyplnenie rozdielov medzi poţiadavkami zákazníkov, Potvrdenie správnosti po-

uţívania produktov, sluţieb a procesov. 

 Identifikácia kritických parametrov marketingového procesu. 

 Kvantifikácia kritických parametrov marketingového procesu. Vytvorenie akcep-

tovateľných výkonnostných úrovní a operačných hraníc marketingových proce-

sov.  

Nástroje, ktoré sa v tomto kroku vyuţívajú sú: výskum trhu, QFD, model Kano, analýza 

rizík, atď. 

  I - Identifikácia       D - Návrh             O - Optimalizácia          V - Verifikácia 

- procesu 
- požiadaviek 
- chýb 
- obmedzení 
- rámca 

- konceptov, posudzova-
nie ich výhod a nedos-
tatkov 

- nového procesu, resp. 
- zmien v existujúcom 

procese 
 
 

- vybraného kon-
ceptu návrhu pro-
cesu 

- parametrov existu-
júceho návrhu 
procesu  

- funkčnosti nového 
návrhu procesu 

- testovanie návrhu 
- príprava imple-

mentácie do praxe 
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 D – Design (návrh)  – Po transformácii poţiadaviek zákazníkov do funkčných poţia-

daviek na proces získame prehľad, ktoré funkcionality marketingového procesu nám 

najviac uspokojujú potreby zákazníka a iných zainteresovaných strán. Tieto potom 

pouţijeme pri tvorbe alternatívnych návrhov procesu. Vo všeobecnosti existujú tieto 

moţnosti: 

o Existujúci marketingový proces, technológia alebo známy koncept je schopný 

uspokojujúco zabezpečiť poţadované vlastnosti (v tom prípade tento krok sa 

stáva prakticky triviálnosťou) 

o Existujúci marketingový proces, technológia alebo známy koncept nie je 

schopný zabezpečiť všetky poţadované vlastnosti. V tomto prípade je potrebné 

vytvoriť úplne nový návrh. 

V ďalšom hodnotíme jednotlivé alternatívy existujúcich alebo novovytvorených marketingo-

vých procesov. Potom nasleduje generovanie niekoľkých alternatívnych návrhov procesov, 

ktoré následne hodnotíme. Výsledkom tohto hodnotenia je výber alternatívy, ktorá najviac 

spĺňa kritéria vytvorené na základe VOS. 

 O – Optimize (optimalizácia) – V tejto fáze cyklu zlepšovania vykonáme optimalizá-

ciu návrhu procesu so všetkými funkčnými poţiadavkami na úrovni výkonnosti SS. 

Napriek tomu, ţe tvorba konceptu je uţ ukončená, v tejto fáze ešte stále existujú pa-

rametre, ktoré je moţné meniť a upravovať. Pomocou počítačových simulácií, DOE 

modelov, Taguchiho metódy robustnosti a inými postupmi je moţné determinovať 

optimálne nastavenie parametrov. 

 V – Verify (verifikácia) – Ide o fázu overovania a potvrdzovania. Prvým krokom je 

pilotné testovanie a dolaďovanie. Druhým krokom je potvrdenie a riadenie procesu. 

V tomto kroku dochádza k potvrdzovaniu očakávaných funkcionalít, aby sme si 

mohli byť istí, ţe navrhovaný konečný výsledok splní očakávané poţiadavky. Veri-

fikácia má zabezpečiť, aby kritické vlastnosti ostali zachované tak, ako boli defino-

vané vo fáze Optimalizácia. V treťom kroku dochádza ku komercionalizácii procesu 

a jeho posunu k novému vlastníkovi.  

2 SIX SIGMA V PRAXI 

2.1  Marketingový proces 

Podľa Lieskovej a kol. [12]: „Marketingový proces je súbor krokov a postupov, ktoré smerujú 

k dosiahnutiu vopred stanovených cieľov. Pozostáva z analýzy marketingových príleţitostí, 

výskumu a výberu cieľových trhov, návrhu marketingových stratégií, plánovania marketingo-

vých programov a riadenia marketingového úsilia.“   

Začlenením SS do marketingového procesu získavame lepšie informácie, pomocou ktorých sa 

lepšie a s menším rizikom rozhodujeme. Pouţitie tohto prístupu redukuje neistotu prítomnú 

v marketingu a procesy týkajúce sa priamo trhu môţu lepšie udrţať alebo zlepšiť.  

2.2  Implementácia Six Sigma Marketingu v praxi 

Veľká časť marketingových procesov je poznačená veľkou variabilitou. Ak napríklad pri vý-

robe obrobku v strojárskej praxi je presne určený postupnosť operácií, veľkosť taktu a ďalšie 

charakteristiky výrobného procesu, pri získavaní nového zákazníka, čo je typický marketin-

gový proces, je postupnosť krokov určená spravidla iba rámcovo. Praktická realizácia takého-

to procesu závisí na ukazovateľoch výrazne závislých na skúseností, schopností, diplomacií 

obchodníka. Spravidla pri takýchto procesoch nie je exaktne určená ich štruktúra a niektoré 

ich dôleţité väzby vznikajú a zanikajú na báze neurčitosti. Tieto procesy sú navyše nezriedka 

ovplyvňované podstatne väčším mnoţstvom rušivých faktorov a šumov, neţ je tomu pri kla-

sických výrobných procesoch. Ďalší problém vzniká v oblasti merania základných charakte-
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ristík určujúcich výkonnosť marketingových procesov. Zmerať exaktne niektoré charakteris-

tiky významné v marketingových procesoch napríklad akými sú dobré meno dodávateľa, veľ-

kosť imidţu značky, atď. je váţny technický aj teoretický problém. Ide často o veľmi dôleţité 

faktory, ktoré dominantným spôsobom ovplyvňujú nielen výkonnosť, ale aj funkčnosť kon-

krétneho marketingového procesu. V praxi sa preto pristupuje k zavádzaniu rôznych pseudo-

metrík, neexaktných „meracích“ postupov vychádzajúcich z empirických pozorovaní  alebo 

najčastejšie k subjektívnemu hodnoteniu pomocou viac či menej sofistikovaných expertných 

hodnotení. Tento fakt odrádza mnohých marketérov od pouţívania exaktnejších sofistikova-

nejších štatistických a matematických metód. Prikláňajú sa k tzv. „soft“ metódam, ktoré zo 

svojej podstaty nevyţadujú presnosť merania vstupov. Do rozhodovacích procesov marketin-

gu tak vstupuje intuícia, subjektivita rozhodovateľa, ale aj vplyvy rôznych šumov 

a nepresnosti vyplývajúcich zo samotnej podstaty niektorých „soft“ metód.  

Zatiaľ čo napríklad výkonnosť sústruţníka môţeme jednoducho charakterizovať počtom 

a kvalitou spracovaných obrobkov s prihliadnutím na dĺţku prestojov, chýb a porúch, výkon-

nosť obchodného cestujúceho môţeme charakterizovať počtom a objemom zazmluvnených 

kontraktov iba veľmi nepresne. Jeho prípadný úspech alebo neúspech môţe byť determinova-

ný lokalitou, trhovým segmentom, aktivitami konkurencie, celkovou hospodárskou situáciou, 

atď. Na jeho úspešnosť taktieţ vplývajú šumy ako napríklad zlé načasovanie ponuky, osobná 

antipatia, nedodrţanie termínu z dôvodu poruchy automobilu, atď. Skúsenosti s praxou uka-

zujú, ţe vedenie spoločnosti sa spravidla sústreďuje na vytváranie podmienok pre zlepšovanie 

výkonnosti takýchto marketingových pracovníkov (obchodníkov) a hodnotenie výkonnosti 

zúţi na objemy zrealizovaných predajných kontraktov. Nevhodnosť takéhoto prístupu sa 

spravidla prejaví v prípade obchodného neúspechu, keď ani hrozby ani prílišná motivácia 

takýchto pracovníkov nepomáha k zvyšovaniu ich pracovnej výkonnosti.  

Filozofia SS, ktorá bola vyvinutá na zlepšovanie výrobných procesov, ako aj metodika DFSS 

zameraná na výskum, vývoj produktov a procesov, má však veľmi úspešné uplatnenie aj 

v oblasti zlepšovania marketingových procesov. Základnom ich úspešnej aplikácie je dôsled-

né a hlavne disciplinované vyuţívanie exaktných postupov a metód pri jasnej definícii prob-

lému a meracích systémov. Metodológia SS a DFSS je úspešná v mnohých marketingových 

procesoch práve vhodnou tvorbou metrík a pseudometrík, ale aj sofistikovaným spôsobom 

riadenia a vyhodnocovania expertného posudzovania pri subjektívnych hodnoteniach. Samot-

ná filozofia SS núti marketéra dobre štruktúrovať svoje procesy, jasne definovať návrh 

a postupy pri všetkých vykonávaných činnostiach. Metriky potom pomáhajú kvantifikovať 

odchýlky medzi skutočným a očakávaným (navrhovaným) stavom. Takto získané číselné úda-

je dovoľujú pouţiť exaktné štatistické metódy s tým, ţe pri interpretácii je dôleţité zohľadniť 

tzv. informatívnosť navrhnutej metriky, resp. pseudometriky.    

Ako príklad môţeme pouţiť vyššie spomínaného obchodného cestujúceho. Ak mu významne 

poklesol realizovaný predaj, spravidla nepomôţe zavádzanie metrík typu dĺţka pobytu 

u zákazníka, počet sluţobných ciest, či počet telefonátov zákazníkom. Aj keď ide o dobre 

verifikovateľnú a interpretovateľnú metriku, nemusí byť práve ona kľúčovým parametrom 

úspechu predajcu. Metodológia DMAIC v prípade hodnotenia SS, ale aj IDOV v prípade 

DFSS v takomto prípade sústredí pozornosť na mapu procesov predaja a hľadanie kritických 

miest v jednotlivých podprocesoch. Ak je chyba systémová, resp. štruktúra jednotlivých pod-

procesov je nejasná, metodológia DFSS navrhne postup tvorby nového návrhu zameraného na 

elimináciu nedostatkov predchádzajúcej štruktúry procesu. V prípade, ţe je proces dobre 

štruktúrovaným metodika DMAIC vytvorí systém meraní zameraných na jednotlivé podpro-

cesy a sústredí svoju pozornosť na slabé miesta. V našom prípade to teda znamená, ţe 

v zmysle SS je analýze podrobená najprv štruktúra procesu predaja so sústredením sa na jed-

notlivé podprocesy a aţ potom sú vybrané kritické parametre, ktoré budú do budúcna kľúčové 

z hľadiska vyhodnocovania zlepšovania výkonnosti konkrétneho podprocesu. Ak by kritic-

kým z pohľadu predaja bol podproces prvého kontaktu s novým zákazníkom, tak by vhodný-
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mi kľúčovými metrikami mohli byť pomer mnoţstva oslovených ku všetkým potenciálnym 

zákazníkom nejakého konkrétneho regiónu alebo trhového segmentu. Konkurenčným ben-

chmarkingom je moţné vyhodnotiť primeranosť aktivity posudzovaného obchodníka v rámci 

hodnoteného podprocesu. V prípade, ţe jeho aktivity boli primerané, je moţné pokračovať 

v analýze spôsobu oslovenia, načasovanie oslovenia, atď. Dôslednou analýzou jednotlivých 

činností obchodníkov je moţné zistiť systémovú chybu, resp. nedostatočne definovanú štruk-

túru procesu predaja. Pomocou metodiky IDOV v zmysle DFSS je potom moţné veľmi efek-

tívne zmeniť celý systém organizácie predaja, napr. zavedením CRM, internetových predajov, 

atď. Spomínaná metodika preverí funkčnosť, efektívnosť a primeranosť takéhoto riešenia 

a verifikuje jeho vykonateľnosť v konkrétnych podmienkach podniku. Obzvlášť pri marketin-

gových procesoch je veľmi výhodné pouţiť tzv. kombinovaný prístup k zlepšovaniu, ktorý 

vychádza z metodológie DMAIC, ale ak v niektorej z fáz Definovanie, Meranie, resp. Analy-

zovanie dochádza k identifikovaniu systémových nedostatkov nejakého konkrétneho podpro-

cesu a paralelne pomocou IDOV sa kreuje jeho nový návrh. Tím zlepšovateľov naďalej po-

kračuje v zlepšovaní realizácie IDOV pomocou novo kreovaných marketingových procesov 

v zmysle zlepšovania realizácie pomocou metodiky DMAIC (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Kombinovaný prístup k zlepšovaniu marketingových procesov 

2.3  Indikátory Six Sigma Marketingu 

SSM pouţíva indikátory, ako významné prostriedky v procese hodnotenia daného stavu sme-

rujúce k poţadovanému cieľu. Významne napomáhajú pri riadení, plánovaní, stanovení cie-

ľov a kontrole ich plnenia. Indikátory sú merateľné veličiny, poskytujúce informácie o vývoji 

a trendoch javov a procesov, v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení. V SSM ide o tieto 

indikátory [1]:  

 „Leading“ indikátory - Jedným zo spôsobov, ako trvalo udrţať rast  je sústrediť sa 

na „leading“ indikátory. Sú to faktory, ktoré predchádzajú poţadovaným výsledkom. 

Silným „leading“ indikátorom je spokojnosť zákazníka pred obchodnou transakciou 

(napr. spokojnosť so stretnutím s cieľom dať informácie alebo spôsobom reklamy). 

Ďalším „leading“ indikátorom  môţe byť spokojnosť s voľbou distribučného kanálu 

produktu, prostredníctvom čoho aj samotní predajcovia  majú záujem ho pouţívať. 

„Leading“ indikátory pomáhajú predvídať, či dosiahneme cieľ. Keďţe „leading“ in-

dikátory sa objavujú pred poţadovanými výsledkami, môţeme byť proaktívny 

a korigovať slabý výkon.  

 „Lagging“ indikátory - urobia záver aţ potom, ako sa udalosť prejaví. „Lagging“ in-

dikátory  vedú k reaktívnej reakcii, ak výsledky neviedli k očakávanému cieľu. Ob-

chodné „lagging“ indikátory obsahujú meranie chýb, zlyhaní a času. Z toho plynie, 

ţe môţu obsahovať: 

o meranie funkčného výkonu: celkové výrobné náklady (UMC - Unit Manufactur-

ing Cost), 

o meranie kvality: chýb na milión príleţitostí (DPMO - Defects Per Million Op-

portunities), 

o merania spoľahlivosti na základe času: priemerný čas medzi poruchami    

(MTBF - Mean Time Between Failures).  

D - Definovanie        M - Meranie           A - Analyzovanie        I - Zlepšovanie        C - Riadenie 

 V   O   D   I   V   O   D   I   V   O   D   I  
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„Lagging“ indikátory  pre marketing  zahrňujú  trhový podiel a zisky.  

Vyzbrojený týmito poznatkami, marketing môţe preskúmať výhody z rôznych uhlov pohľa-

du. Riadiť a udrţať rastovú, výkonovú a kvalitatívnu mieru vyţaduje byť proaktíny ako aj 

reaktívny.  

ZÁVER 

Skúsenosti z praktickej aplikácie u mnohých zákazníkov ukazujú, ţe okrem priameho cieľa, 

zlepšiť marketingové procesy organizácie a tým zvýšiť jej konkurencieschopnosť, vzniká pri 

implementácii SSM, resp. DFSSM aj ďalší efekt. Účasť na tréningoch a práca na projektoch 

je príleţitosťou pre profesionálny rast ambicióznych a tvorivých marketérov. Popri zvládnutí 

nástrojov v marketingu, sa v riešiteľských tímoch učia prenášať strategické ciele organizácie 

do konkrétnych projektov a hodnotiť prácu svojho tímu z hľadiska merateľného vplyvu na 

spokojnosť zákazníka a ekonomické výsledky organizácie. Tým vzniká pre organizáciu ďalšia 

pridaná hodnota v jej ľudskom kapitáli, ktorý môţe v rastúcej konkurencii rozhodnúť o jej 

úspechu. Koncepcia Green Beltov, Black Beltov, Master Black Beltov a sponzorov projektu, 

ktorú do SSM a DFSSM vnáša metodológia SS, vytvára teoretickú, praktickú, personálnu, ale 

aj vzdelanostnú bázu aktuálne pouţiteľnú v konkrétnych podmienkach krízou postihnutých a 

konkurenčným bojom zmietaných výrobných, ale aj sluţby zabezpečujúcich podnikov [7].   

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu č. 1/0102/11 „Metódy a 

techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných proce-

sov“. 
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ABSTRAKT 

Cílem tohoto článku je popis jednoduché metody, která na základě definovaných pravidel 

dokáţe ohodnotit kvalitu aplikačního rozhraní. Metoda je pouţitelná jak na ohodnocení z poh-

ledu konzumenta, tak z pohledu poskytovatele. Jejím cílem je minimalizovat rizika, spojená s 

dodávkou nedostatečně kvalitního rozhraní. Mezi tato rizika mŧţeme zařadit především 

prodlouţení doby dodávky systému, zvýšenou pracnost spojenou se změnou aplikační logiky 

nebo vysokou chybovost, která je obvykle zpŧsobena nepřesným popisem. Uvedený soubor 

pravidel vychází nejen z obecných principŧ vývoje software, ale také z praktických zkušeností 

autora v oblasti systémové integrace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

systémová integrace, aplikační rozhraní, hodnocení kvality, znuvupouţitelnost 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to describe a simple method which is based on the defined rules can 

evaluate quality of application interfaces. The method is applicable to evaluation of consumer 

and provider perspective. Its objective is to minimize the risks which can emerge with devel-

opment based on low quality interfaces. This can affect time to delivery, increased costs asso-

ciated with a change of application logic or high error rate, which is usually the result of in-

sufficient or lack descriptions. The mentioned set of rules is based on general principles of 

software development and author's practical experience in system integration as well. 

KEY WORDS 

system integration, application interface, quality evaluation, reusability 

ÚVOD 

Oblast informačních systémŧ zaţívá v posledních několika letech nebývalý pokrok. To má za 

následek také rozvoj technologických platforem, programovacích jazykŧ nebo návrhových 

principŧ. Uvedené body jistě vedou k ještě efektivnější automatizaci podnikových procesŧ a 

činností, které by jinak museli zastávat lidé. Nelze však pominout skutečnost, ţe čím více 

systémŧ je v rámci jedné organizace implementováno, tím více dochází k duplikování funk-

cionality jednotlivých aplikací, ať na datové nebo aplikační úrovni. 

Cílem všech subjektŧ je ovšem maximalizovat návratnost investic (ROI – Return on Invest-

ment) a nevyvíjet jiţ existující logiku, coţ zákonitě vede k integraci informačních systémŧ.  

S velkým mnoţstvím relativně nesourodých technologií zcela pochopitelně narŧstá sloţitost 

jejich vzájemné integrace. Zároveň ještě více vyplyne na povrch dŧleţitost dodrţování 

základních principŧ a pravidel při vývoji softwaru, jehoţ nedílnou součástí v oblasti integrace 

systémŧ bezpochyby patří definice aplikačního rozhraní. 

1 METODIKY A JEJICH NEDOSTATKY 

Chceme-li při vývoji softwaru postupovat podle pravidel, mŧţe nám pomoci některá 

z dostupných metodik. Musíme si ovšem uvědomit, ţe neexistuje metodika, která by šla 

efektivně aplikovat na všechny typy projektŧ – bez ohledu na rozsah dodávky, cílové 

prostředí, pouţité technologie nebo velikost realizačního týmu. Podle zmíněných kritérií se 
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téměř vţdy rozhodujeme, jakou konkrétní metodiku zvolit. Metodika se (většinou) neaplikuje 

jako dogma, a proto se v praxi často mŧţeme setkat s jejich kombinací. Například k robustní 

metodice TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [1] mŧţeme přidat některou 

z agilních metodik, které jsou daleko pruţnější při práci s poţadavky a přizpŧsobeny často 

měnícímu se prostředí. Jednotlivé metodiky se takto mohou vhodně doplňovat. Jejich výčet 

a vyuţití pro jednotlivé typy projektŧ je přehledně shrnut v práci [2]. 

Velkou nevýhodou většiny vývojových metodik je ovšem jejich obecnost. Aby je bylo moţné 

pouţít pro rŧzné typy projektŧ, obvykle se příliš nesoustředí na technické detaily, které jsou 

právě v oblasti systémové integrace velmi významné a mohou výrazně ovlivnit úspěch nebo 

neúspěch celého projektu. Při integraci mŧţeme narazit na spoustu problémŧ, jejichţ řešením 

se běţné metodiky nezabývají, ani na ně neupozorňují. 

 

2 POPIS METODY 

Motivací pro vytvoření této metody je obecnost a nepřesnost běţných (vývojových) metodik. 

Jejím cílem je představit seznam kontrolních otázek zaměřených na vlastnosti, které z pohledu 

systémové integrace povaţuji za dŧleţité. Jejich vynechání nebo vágní popis mŧţe mít 

významný vliv nejen na celkovou kvalitu softwaru, ale v krajním případě také ovlivnit 

konečný termín celé dodávky. 

Pokud jsme poskytovateli rozhraní, potom v těchto případech strávíme mnoho času 

dodatečným doplňováním informací pro konzumující aplikace, na základě otázek nebo do-

konce chyb vzniklých při integraci. To zabere hodně času, jak z pohledu poskytovatele 

daného rozhraní, tak z pohledu konzumenta. Obojí vede k neefektivnímu vyuţití zdrojŧ 

(prodraţení) a jak jsem jiţ zmínil, také k ovlivnění termínu celé dodávky. 

Vystupujeme-li z pohledu konzumenta, pak nás v případě nedostatečného a nekvalitního po-

pisu rozhraní čeká velmi náročná integrace. Domnívám se, ţe následky jsou ještě o něco větší 

neţ u poskytovatele, protoţe musíme věnovat výrazně více času zkoumání chování rozhraní, 

hledání chyb, přípravě (správných) otázek nebo dokonce organizování schŧzek. 

Uvedený seznam kontrolních otázek jsem pro lepší přehlednost rozdělil do samostatných ka-

tegorií, které vycházejí z logické klasifikace jednotlivých vlastností. Ve dvou případech jsou 

názvy inspirovány kategorizací návrhových vzorŧ
34

 (design patterns). Připouštím, ţe někdy se 

jednotlivé oblasti mohou překrývat – vţdy v závislosti na úhlu pohledu konkrétní osoby. Ve 

výsledku je však dŧleţité jejich pokrytí a nikoliv jejich členění. 

 

chování struktura komunikace

dostupnost řízení a plánování

Legenda:

technologicky závislé

technologicky nezávislé

 
Obr. 12: Koncept jednotlivých kategorií 

 

                                                 
34

 Návrhové vzory jsou rozděleny do kategorií, mimo jiné popisující chování a strukturu (objektŧ). 
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3 CHOVÁNÍ 

První skupinu tvoří kritéria, která definují chování rozhraní. Především se jedná o obecné 

vlastnosti charakterizující podstatu sluţby a její vystupování „navenek“. Je s podivem, jak 

často v dokumentaci chybí popis nutných podmínek (před/po) zpracování nějaké operace ne-

bo rozlišení jednotlivých typŧ chyb (např. na aplikační a logické). 

 
Kritérium Popis 

popis chování Charakteristika chování rozhraní z pohledu konzumenta. Detail je 

většinou závislý na sloţitosti vykonávané logiky. 

podmínky zpracování Podmínky před/po zpracování (pre/post condition), které musejí být 

splněny. Mnohdy se stává, ţe podmínka je navázána na existenci nějaké entity 

(objektu) nebo jejích vlastností. 

Příklad: Mŧţe nastat situace, kdy splnění podmínky nejsme schopni 

ověřit před vlastním odesláním poţadavku. Dobrým příkladem je autorizace 

platební transakce, kdy z terminálu obchodníka je prostřednictvím kartového 

centra odeslán poţadavek do zákazníkovy banky. Ta pouze vrátí informaci, 

jestli transakce byla schválena nebo nikoliv – prodejce nezná výši zŧstatku ani 

dŧvod případného zamítnutí platby. 

chybové stavy  Rozhraní by mělo rozlišit jednotlivé typy chyb, protoţe ne všechny chy-

by musejí být nutně zapříčiněny chybou softwaru. Stejně tak ne ze všech chyb 

se aplikace mŧţe zotavit (opakované zavolání rozhraní s jinými parametry, 

pokud je nedostupný back-end, je zbytečné). 

Příklad: Naváţeme-li na předchozí příklad, potom logickou chybou je 

špatně zadaný autorizační kód (pin). Z tohoto pohledu se zpracování mŧţe 

„zotavit“ zadáním správného pinu. Pokud se ovšem kartové centrum nemŧţe 

připojit do banky zákazníka (nebo při volání dojde k jiné chybě), potom 

opětovné volání (většinou) nepomŧţe. 

Tab. 4: Kontrolní kritéria chování 

4 STRUKTURA 

Druhá skupinu kontrolních otázek se zaměřuje na strukturu poţadavku a odpovědi. V tuto 

chvíli jsme ještě oproštěni od vlastní transportní vrstvy a velká část je často zajištěna definicí 

rozhraní, jako například XSD (XML Schema Definition), WSDL (Web Services Description 

Language), COPYBOOK nebo IDL (Interface Definition Language). Existují ovšem výjimky, 

jako pozičně (a oddělovači) orientovaná datová struktura bez obecně standardizovaného popi-

su nebo další vlastní vývoj podobného typu. 

 
Kritérium Popis 

vstupní/výstupní pa-

rametry 

Soupis všech vstupních a výstupních parametrŧ včetně jejich doslovných 

názvŧ. Protoţe v některých případech hraje roli i velikost písmen. 

datový typ Datový typ je většinou technologicky nebo platformě závislý, přičemţ 

při komunikaci mezi heterogenními systémy musejí být zajištěny překlady. 

Překlady jednoduchých datových typŧ (číslo, text, datum, atd.) jsou zpravidla 

řešeny danou technologií nebo knihovnou. U komplexních typŧ (seznam, ko-

lekce, objekt, atd.) tomu tak většinou není. 

Příklad: Pouţíváme-li datový typ nestandardně, je nutné toto detailně 

popsat. Datum, čas nebo logická hodnota (boolean) jsou reprezentovány jako 

textový řetězec. V případě data (času) hraje významnou roli také nastavení 

lokálního prostředí a/nebo časové pásmo. 

volitelnost Kromě povinných a volitelných parametrŧ je vhodné odlišit i tzv. 

volitelně povinné (povinně volitelné) parametry. V tomto případě mŧţe být 

volitelný parametr povinný v závislosti na nějaké vlastnosti – často sémantice. 

Příklad: IČO a DIČ jsou v rozhraní označeny jako volitelné. Pokud 

ovšem vstupní entita zastupuje fyzickou osobu podnikatele, potom IČO je po-

vinné (DIČ volitelné). Reprezentuje-li entita právnickou osobu, jsou povinné 

oba parametry. Definice rozhraní (např. XSD) však existuje pouze jednou, 

přičemţ oba elementy jsou volitelné. 
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omezení Toto kritérium se týká omezení, která nejsme schopni ověřit přímo podle 

stanoveného rozhraní. 

Příklad: Webové sluţby si mohou díky XSD velmi dobře poradit při va-

lidaci struktury s omezením, které vyuţívá intervalŧ (minimum/maximum), výčtŧ 

(enumerace) nebo dokonce ohodnocení dle regulárních výrazŧ. Přesto, 

v případě sémantické validace kontrolu podle rozhraní nejsme schopni provést 

a jsme odkázáni na kontrolu přímo v aplikaci. Například na vstupu je číslo 

odkazující se na hodnotu v číselníku, který není definován pomocí enumerace 

(ale uloţen v databázi nebo souboru). 

reprezentace prázdné 

hodnoty  

Většinou je potřeba stanovit, jak bude reprezentována prázdná (nulová) 

hodnota. Proto pokud technologie umoţňuje více moţností, měla by rozhraní 

obsahovat popis jak pracovat s prázdnými parametry, aby význam byl zcela 

jednoznačný.  

Příklad: V XML (Extensible Markup Language) mŧţeme textový element 

vynechat, poslat jako prázdný (pouze string) nebo označit atributem „nillable“. 

V databázi Oracle zase jsou hodnoty „null“ a řetězec nulové délky ekvivalentní.  

propagace chybových 

stavŧ 

Chybové stavy byly zmíněny uţ v části popisující strukturu. V tomto 

případě se ovšem budeme zabývat zpŧsobem, jak je chyba propagována kon-

zumentské (klientské) aplikaci. Většinou máme na výběr, v jaké části
35

 

odpovědi budeme chybu předávat – obvykle mŧţeme chybu ošetřena 

na aplikační úrovni nebo vyvolat výjimku. 

Příklad: Webové sluţby dovolují předávat chyby dvěma základními 

zpŧsoby – buď je vrácen element soapFault nebo mŧţeme pouţít standardní 

odpověď (response) s námi definovanou strukturu. Ta mŧţe v případě chyby 

obsahovat sadu elementŧ popisujících chybu. Stejné nebo podobné moţnosti 

bychom nalezli i v dalších jazycích a technologiích. 

Tab. 5: Kontrolní kritéria struktury 

5 KOMUNIKACE 

Tato skupina popisuje kontrolní otázky, které mají vazbu na komunikační kanál nebo trans-

portní vrstvu. Mŧţe se jednat jak o technologicky závislé otázky, tak o otázky, které souvisí 

s bezpečnostní nebo infrastrukturou. 

 
Kritérium Popis 

protokol (případně 

verze) 

Jedním ze základních prvkŧ je transportní protokol, na který se váţe 

mnoho dalších vlastností – jako datová komunikace nebo transakční zpra-

cování. 

Příklad: Mezi velmi často vyţívané protokoly patří třeba HTTP (Hyper-

text Transfer Protocol) nebo JMS (Java Message Service). Právě na těchto 

protokolech jsou většinou postaveny webové sluţby. 

datový formát Datový formát určuje, jak budou vypadat přenášená data. 

Příklad: Typicky se jedná o jednoduché datové typy (text, číslice, atd.)
36

, 

XML nebo SOAP (Simple Object Access Protocol). Ovšem mŧţe se jednat i o 

specifické typy pro B2B (Business-to-business) komunikaci, jako SEPA (Single 

Euro Payments Area), IFX (Interactive Financial eXchange) nebo SWIFT (So-

ciety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). 

kódování Kódování definuje znakovou sadu. To má vliv především na překlad 

národních znakŧ nebo speciálních symbolŧ (€, $, atd.). 

Příklad: Pro české prostředí se nejčastěji vyuţívá UTF-8, ISO-8859-2 

nebo windows-1250. Pouţitá znaková sada má také vliv na velikost 

přenášených informaci (UTF-8: 8 bajtŧ, ISO-8859-2: 1 bajt). 

zpŧsob zpracování Zpŧsob zpracování mŧţe odlišit komunikaci z pohledu drţení kontextu 

mezi klientem se serverem – synchronní, asynchronní nebo pseudo-

synchronní
37

. 

zpŧsob ověřování Rozhraní by mělo obsahovat informaci, jestli je ověřována volající apli-

                                                 
35

 Popis jednotlivých zpŧsobŧ ošetření chyb a jejich aplikace přesahuje rámec této práce. 
36

 Reprezentace vţdy závisí na technologii, programovacím jazyku nebo platformě. 
37

 Synchronní komunikace přes asynchronní kanál – např. SOAP/JMS. Odpověď se koreluje podle CorrelationId. 
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kace. Tato informace je dŧleţitá, protoţe ne kaţdá technologie umoţňuje snad-

no implementovat jednotlivé typy zabezpečení (vliv na pracnost). 

Příklad: Pouţití mŧţe být velmi široké, počínaje HTTP autentizací (ba-

sic access authentication) a konče certifikáty. 

zabezpečení Rozdíl proti předchozímu bodu je v tom, ţe není řešen zpŧsob ověření 

aplikace, ale jestli je zabezpečen vlastní obsah zprávy. 

Příklad: Toho mŧţeme dosáhnout buď přímo na úrovni komunikačního 

kanálu (HTTPS), zprávy (třeba standard WS-Security) nebo jiným typem 

šifrování – volba do značné míry závisí na topologii infrastruktury. 

podpora transakcí  Některé zdroje implicitně podporují transakce. To ovšem neznamená, ţe 

poskytované rozhraní s transakcemi pracuje. 

Příklad: Databáze jako taková dovoluje pracovat s transakcemi. Pokud 

voláme databázovou proceduru, mŧţe obsahovat interně potvrzení transakce 

(commit) – to znamená, ţe konzument nemá moţnost chování ovlivnit. Právě 

v tomto případě velmi doporučuji „nepředpokládat“, ale raději explicitně 

ověřit. 

Tab. 6: Kontrolní kritéria komunikace 

6 DOSTUPNOST 

Kategorie dostupnost rozhraní by měla dát odpovědi na otázky, v jaké kvalitě je poskytováno 

uvedené rozhraní. Velmi často jsou tyto body součástí Smlouvy o poskytování sluţeb (SLA – 

Service Level Agreement), která definuje rozsah a úroveň poskytovaného rozhraní jako 

sluţby. Nezabývá se ovšem pouze technickými detaily, ale řeší i záleţitosti týkající se 

smluvních vztahŧ nebo podporu. V této kategorii se zaměřím pouze na technologické vlast-

nosti dostupnosti rozhraní, které v SLA nejsou detailně popsány. 

 
Kritérium Popis 

doba odezvy Dobou odezvy rozumíme čas, do kterého nám rozhraní je schopno vrátit 

odpověď. Většinou je vhodné rozlišit dobu odezvy ve špičce a mimo špičku, 

protoţe s rostoucím počtem paralelních poţadavkŧ (ve špičce) doba odezvy 

stoupá. 

latence Ve vazbě na integraci latence značí dobu, která je potřeba pro transport 

poţadavku/odpovědi z klienta na server – server mŧţe začít zpracovávat 

poţadavek aţ v momentě doručení. Tuto hodnotu má většinou význam sledovat 

pouze v případě, kdy záleţí na celkové době zpracování nebo jsou jednotlivé 

komponenty infrastruktury v rozdílných lokalitách (geograficky odděleny).  

dostupnost Toto kritérium definuje dostupnost v čase. V dnešní době se velmi často 

vyuţívá zkratka 24/7, která označuje nepřetrţitou dostupnost 24 hodin denně a 

7 dní v týdnu. V realitě je aplikace náchylná k chybám, a proto se uvádí rovněţ 

procentuální dostupnost – např. 95 %, 99,5 %. Tato hodnota je vypočtena jako 

poměr dostupnosti
38

 vŧči celkovému času.  

Příklad: Některé aplikace mohou mít tzv. otevírací hodiny, setkat se 

s tím mŧţeme například u velkých organizací (banka, pojišťovna, mobilní 

operátor, atd.), kdy je nutné provést hromadné zpracování bez dalších zásahŧ 

do systému – třeba závěrka nebo jiné účetní operace. 

počet poţadavkŧ Maximální počet poţadavkŧ, které rozhraní dokáţe obslouţit v jednom 

okamţiku. 

Tab. 7: Kontrolní kritéria dostupnosti rozhraní 

7 ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

Poslední kategorie se zaměřuje na problematiku řízení a plánování (dodávky). Sice jsou tyto 

body často pokryty na úrovni projektového řízení, ale na druhou stranu tomu tak být vţdy 

nemusí. Je-li pro řízení projektu vyuţívána metodika, takovýto detail informací zpravidla 

neobsahuje. V této části jsou také vynechány body, které přímo souvisí s SLA. 

                                                 
38

 Pozor, v době plánované odstávky se nepovaţuje aplikace z pohledu této metriky za nedostupnou. 
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Kritérium Popis 

stav rozhraní Velmi dŧleţitým faktorem bývá, jestli je rozhraní uţ dostupné jiným 

konzumentŧm nebo se jedná o nový vývoj. 

Příklad: Existující rozhraní, které vyuţívají jiné aplikace (ideálně v 

produkčním provozu), uţ bývá zpravidla odladěno a neměly by se objevovat 

základní typy chyby. U nové implementace by funkcionalita sice měla být 

dostatečně otestována, ale v praxi toto příliš nefunguje. Toto tvrzení dokládá 

například statistika
39

 uvedena v článku [3]. 

časování dodávky Celou dodávku je vhodné rozdělit do několika částí. To dovoluje jednak 

prŧběţný vývoj a zároveň dokáţeme identifikovat obecné problémy, které mají 

vliv na celou dodávku (např. nedostatečně zdokumentované nebo navrţené 

rozhraní). 

Příklad: Pouze definice rozhraní obvykle stačí k návrhu a implementaci 

konzumentské aplikace. Programátorské testy mohou být realizovány proti tzv. 

mock sluţbám. Integrace proběhne aţ později (v momentě dodání implemen-

tace). 

testovací data Jedním z opomíjených bodŧ je příprava testovacích dat. U rozsáhlých 

aplikací nemusí být jednoduché vytvořit vhodná testovací data, protoţe obsa-

hují mnoho závislostí v dalších systémech. Rovněţ nám testovací data mohou 

poslouţit pro sestavení tzv. mock sluţeb při programování proti definici roz-

hraní (popsáno v předchozím bodu). 

součinnost Všechny uvedené kontrolní mechanizmy pro kvalitu rozhraní nebo do-

dané dokumentace jsou samozřejmě uţitečné. Bezpochyby občas nastane si-

tuace, kdy bude potřeba součinnost další strany (externí dodavatel, jiné 

oddělení, atd.). Pro tyto případy je vhodné nastavit pravidla pro vzájemnou 

spolupráci a komunikaci – na vyţádání (e-mail, telefon) nebo pravidelné 

schŧzky. 

Tab. 8: Kontrolní kritéria řízení a plánování 

8 PRÁCE PODOBNÉHO TÉMATU 

Domnívám se, ţe podobně koncipovaných prací v současné době není mnoho. Je mi známo 

několik publikací, které se jistým zpŧsobem tématu metodik ve spojitosti se systémovou inte-

grací dotýkají – ovšem nepokrývají tuto oblast dostatečně detailně. V této části bych rád upo-

zornil na čtyři publikace, které v podstatě představují prŧřez typy publikací podobného téma-

tu. 

Vedle obecně známých vývojových metodik mŧţeme narazit na knihy nebo články představu-

jící vlastní koncept pro řešení problému. Jednou z těchto publikací je kniha české autorky [2], 

která kromě současných rigidních a agilních metodik popisuje metodický rámec MeFIS (Me-

thodology Framework for Information Systems Development). Ten ovšem trpní stejnými ne-

dostatky jako ostatní metodiky, má ambici popsat co moţná největší šíři, ale nejde v detailech 

(oblast integrace) příliš do hloubky. 

Dalším příkladem je kniha [4], která se věnuje detailnímu popisu technických aspektŧ návrhu, 

vývoje, nasazení a provozu. Přestoţe není primárně určena pro oblast systémové integrace, 

obsahuje mnoho cenných poznatkŧ, které jsou tento obor aplikovatelné. Poslední ukázkou 

jsou práce, které se přímo zaměřují na oblast systémové integrace. Jedna [5] je sestavena jako 

kolekce integračních návrhových vzorŧ, které se staly jedním z doporučovaných principŧ vý-

voje softwaru posledních let. Druhá [6] popisuje vyuţití servisně orientované architektury pro 

integraci systémŧ. Ačkoliv se jedná o velmi kvalitní a hodnotné publikace, ani jedna z nich se 

nevěnuje komplexně pravidlŧm a doporučením, jak by mělo vypadat poskytované nebo vyu-

ţívané aplikační rozhraní. 

                                                 
39

 V době psaní článku testovalo pouhých 26 % respondentŧ. 
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ZÁVĚR 

Domnívám se, ţe integrace informačních systémŧ, v takové podobě jak ji známe dnes, je rela-

tivně mladým oborem. Mnoho programátorských principŧ a technik z běţného aplikačního 

vývoje (desktop) lze samozřejmě aplikovat i v distribuovaném prostředí. Stále však existuje 

mnoho specifických vlastností, které v běţném vývoji řešeny nejsou – ať uţ se jedná o vzdá-

lený přístup přes komunikační protokol nebo spojování aplikací v heterogenním prostředí. 

V ţádné jiné oblasti také nenarazíme na takovou kombinaci rŧzných technologií, platforem, 

balíkových řešení nebo dodavatelŧ, přičemţ všechny části spolu musí vzájemně spolupraco-

vat. Na tento stav není připravena ţádná metodiky (a zřejmě ani připravena nebude – protoţe 

mnoţství kombinací, a tím pádem i potencionálních problémŧ k řešení, je příliš mnoho). 

V této práci jsem se snaţil představit metodu, reprezentovanou jako kolekci pravidel, která se 

alespoň částečně snaţí minimalizovat rizika spojená s integrací systémŧ. Vycházejí nejenom z 

obecných pravidel pro vývoj informačních systémŧ, ale také z mých praktických zkušeností 

v oblasti integrace. Uvedená metoda mŧţe slouţit jako vhodný doplněk k jakékoliv stávající 

metodice na projektech, které se zabývajících systémovou integrací. Výčet pravidel rozhodně 

není úplný, protoţe kaţdá nová technologie nebo prostředí mŧţe vytvořit novou poloţku 

v tomto pomyslném seznamu. Přesto se domnívám, ţe popsaná pravidla mohou usnadnit hod-

ně práce a ušetřit čas při vývoji v distribuovaném prostředí. 
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ABSTRAKT 

V posledních několika letech se na evropském trhu objevila řada nových softwarových řešení 

pro dynamickou simulaci, které v rámci České republiky nejsou rozšířeny. Jedním z příkladŧ 

je simulační program SIMIO, který nabízí řadu výhod a přínosŧ, které mohou rozšiřovat stu-

dijní osnovy. Vedle aplikace v oblastech výuky je moţné vyuţívat simulační program i 

v oblastech řízení firem zejména ve smyslu ochrany investic a minimalizaci případných rizik. 

Součástí článku jsou praktické aplikace v oblastech rozvoje vzdělávání a v oblastech investič-

ního rozhodování firem.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dynamická simulace, moderní výuka, podpora rozhodování, ochrana investic 

ABSTRACT 

In the past few years on the European market appeared a number of new software solution for 

dynamic simulation that are not yet extended in the Czech Republic. One example is a simula-

tion program SIMIO, which offers many advantages and benefits that can extend the educa-

tion programmes. In addition to applications in the areas of education a simulation program 

can be used in areas of business management in terms of investment protection and potential 

risks minimization. The article includes a practical application in the fields of education, and 

in business decisions making. 

KEY WORDS 

Dynamic simulation, modern education, decision support, investment protection 

ÚVOD 

Simulační programy prošly dlouhým vývojem od prvních počátkŧ v roce 1967, kdy Ole Johan 

Dahl a Kristen Nygaard představili simulační jazyk SIMULA 67. Simulační jazyk byl odvo-

zen z ALGOLU a byl navrţen pro simulaci systémŧ hromadné obsluhy. V praxi se příliš ne-

rozšířil, ale jeho základní vlastnosti stály v počátcích vývoje objektově orientovaného pro-

gramování. Objektová orientace programovacích jazykŧ doznává velkého rozšíření právě 

v současné době a je vyuţita i v simulačním programu SIMIO.  

1 SIMIO - FRAMEWORK PRO DYNAMICKOU SIMULACI 

Simulační program SIMIO (Simulation Modeling framework based on using Inteligent Ob-

jects) vyuţívá objektovou orientaci v oblasti diskrétní objektové simulace. SIMIO uplatňuje 

některé principy objektového programování jako jsou abstrakce, zapouzdřenost, dědičnost a 

skládání objektŧ. SIMIO zachovává běţně pouţívanou procesní architekturu a díky objekto-

vému přístupu, je moţné snadno implementovat principy agentní simulace (obsahuje více 

entit, které se samy pohybují). Tvorba modelu probíhá nativně v 3D prostředí, coţ zvyšuje 

vizuální přitaţlivost modelu a umoţňuje lepší komunikaci myšlenek prostřednictvím simulač-

ního modelu. 

1.1  Výhody nástroje SIMIO  

SIMIO se liší od ostatních simulačních produktŧ šesti základními funkcionalitami, které jsou 

popsány níţe.  
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1)  Objektová orientace, která umoţňuje: 

 vytváření vlastních předloh (tříd) 

 snadnou správu a údrţbu modelu (instance dědí vlastnosti předlohy – třídy) 

 moţnost hierarchické stavby modelu (model sám mŧţe být pouţit jako objekt v 

jiném modelu). 

2)  Rozšiřitelnost objektŧ pomocí procesŧ - procesní přístup známý z jiných simulačních 

programŧ je pouţit při tvorbě logiky objektu. 

3)  Implicitní pouţívání 3D grafiky 

4)  Rozšíření standardních objektŧ probíhá bez "programování"  

5)  Tvorba vlastních objektŧ bez "programování" 

6)  Další rozšíření pomocí API (moţno programovat v jazycích .NET (Java, C#), které 

slouţí k vytváření vlastních elementárních prvkŧ) 

Moţnost vytváření vlastních objektŧ, které je moţné pouţívat bez znalosti jejich vnitř-

ního fungování, dále hierarchické skládání objektŧ (objekt je vlastně model v modelu) 

dělá ze SIMIO simulační framework.  

Výhody frameworku jsou popsány v kapitole 2.1. 

1.2  Výhody nástroje SIMIO pro výuku 

Licenční politika 

Pro akademické vyuţití SIMIO poskytuje licence zdarma, pokud jsou instalované na počíta-

čích školy. Pokud jsou licence instalovány na počítačích studentŧ, je třeba počítat s poplatkem 

50 USD za licenci. Software je poskytnut v plné funkcionalitě a je moţný jeho pravidelný 

update, coţ je výhodné vzhledem k intenzivnímu vývoji programu. Licence je omezena pro 

nekomerční vyuţití a nelze ji pouţít v komerčně dostupných edicích. 

3D prostředí 

3D prostředí vizuálně zatraktivňují modely. Jejich hlavní výhodnou je zřetelná vizualizace 

simulace sloţitějších systémŧ (například dopravníkové pásy ve více patrech). Další výhodou 

je, ţe 3D modely objektŧ je moţné vytvářet v programu GoogleSketchUp, který je v základní 

verzi zdarma. Je tak moţné vizualizovat libovolný objekt studovaného systému bez investic 

do dalších softwarových prostředkŧ. Program GoogleSketchUp umoţňuje importovat i jiţ 

hotové objekty z veřejně dostupné knihovny Google 3D warehouse. Tato funkčnost usnadňuje 

práci zejména při modelování sloţitějších objektŧ např. regálŧ.  

2 OBJEKTOVÁ ORIENTACE 

Jedním z hlavních dŧvodŧ pro pouţívání objektového programování je moţnost snadné údrţ-

by programu. Díky principu zapouzdření mŧţeme pouţívat cizí objekty jako "black-box", 

pokud známe rozhraní, přes které mŧţeme objekt ovládat. Pro simulaci je toto pouţití typické, 

protoţe reálný svět se sestává z objektŧ, které spolu interreagují. 

Dalším základním kamenem SIMIO simulace je princip abstrakce. Abstrahujeme od reálné-

ho světa a hledáme pouze základní vztahy sledovaného systému. Model i jeho jednotlivé části 

udrţujeme co nejjednodušší, při zachování jejich základních vlastností, které systém ovlivňu-

jí. Tento princip vede uţivatele k tomu, aby při tvorbě simulačního modelu pouţíval pokud 

moţno co nejobecnější prvky. 

Dalším principem objektově orientovaného programování je dědičnost. Tento princip je v 

souladu s přirozenou hierarchií, kterou objektŧm reálného světa přiřazujeme, a je popsán ná-

sledujícím příkladem:  
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Lidé mají určité společné vlastnosti. Mŧţeme v modelu vytvořit objekt "člověk". Tento ob-

jekt, ale nemusí dostačovat pro všechny lidi v modelu, kteří se liší rŧznými vlastnostmi a 

schopnostmi. Existují dvě moţnosti řešení: 

1)  U jednotlivých lidí změnit jejich vlastnosti 

nebo  

2)  Pouţít princip dědičnosti (pokud jej simulační program umoţňuje) a vytvořit potom-

ka třídy člověk, který automaticky zdědí všechny vlastnosti třídy člověk a je rozšířen 

o některé specifické vlastnosti.  

Výhoda řešení s vyuţitím principu dědičnosti je zřejmá v okamţiku, kdy v rámci modelování 

sloţitého systému zjistíme, ţe lidé se mají chovat odlišným zpŧsobem. V prvním přístupu je 

nezbytné změnit značnou část modelu (přeprogramovat všechny lidi v modelu). V případě 

pouţití objektového programovacího jazyka (simulačního programu) se pouze změní definice 

třídy "člověk" a její potomci automaticky převezmou nové vlastnosti. 

2.1 Objektová orientace v SIMIO 

SIMIO vyuţívá objektový přístup a umoţňuje velmi jednoduše provádět hierarchizaci modelŧ 

a zajišťuje jejich snadnou udrţovatelnost. Tato vlastnost vynikne zejména v modelech s více 

objekty stejného nebo podobného typu.  

SIMIO vyuţívá objekty standardní knihovny, která je velmi podobná knihovnám z ostatních 

simulačních programŧ. Jde o tyto objekty: 

Input, Sink, Server, Workstation,  Combiner, Separator, Resource, Vehicle a další. 

Uvedené objekty jsou otevřené. V rámci simulačního programu lze objekty modifikovat 

a vytvářet jejich potomky, které mohou být obohaceni o další vlastnosti. Zároveň mŧ-

ţeme vytvořit vlastní objekty.  

Při tvorbě nového objektu je vytvářen model, který se skládá ze základních stavebních prvkŧ.  

Těmito prvky jsou: 

 Procesy, které řídí chování modelu 

 Vlastnosti (properties), které slouţí k parametrizaci modelu 

 Stavy (states), které vyjadřují stavy modelu a je moţné je měnit pomocí procesŧ. 

Dále existuje rozsáhlá paleta elementŧ, které umoţňují implementovat další vlastnosti objek-

tŧ: 

 Events - procesy mohou pomocí příslušného procesního kroku spouštět události 

(events) na které mŧţe být navázáno spuštění jiného procesu, tento přístup umoţňuje 

značně flexibilně nakládat s modelem 

 Tokens - jednotka, která prochází procesem po jeho iniciaci 

 Monitor je prvek, který umoţňuje sledovat definovanou proměnnou (state) a při 

překročení definované hodnoty spustí událost (event) 

 Timer - prvek, který spouští v definovaných časových okamţicích události (events) 

 Fronty – slouţí jako zásobníky pro entity v systému 

Na těchto příkladech je zřejmé, ţe tvŧrci SIMIO neposkytují uţivateli vyčerpávající 

knihovny objektŧ. Knihovna objektŧ staví na jednoduchých prvcích, které je moţné 

přetvářet ve sloţitější objekty a modely. Procesní přístup k tvorbě modelu je zde posu-

nut na niţší úroveň a zahrnut do rámce objektŧ. 

2.1 Výhody objektové orientace 

Výhoda objektového principu se projeví v případě, kdy v prŧběhu stavby modelu narazíme na 

reálný objekt, jehoţ vlastnosti se nekryjí s vlastnostmi ţádného ze standardních simulačních 

objektŧ.  
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Obvyklé řešení spočívá v pouţití simulačního programu s dostatečným počtem objektŧ pro 

daný obor (např.: zdravotnictví, výroba atd.). Jiným řešení je vytvořit nový objekt doprogra-

mováním. 

Moţnost vytvářet vlastní objekty v SIMIO bez nutnosti pouţití programovacího jazyka dodá-

vá systému větší flexibilitu. Vlastnost dědičnosti u objektŧ umoţňuje snazší správu modelu, 

coţ se projeví zejména při nasazení modelu v prŧmyslovém prostředí. Model je zpravidla 

pouţíván delší dobu, coţ vede k řadě změn. Údrţba modelu je v případě pouţití objektového 

přístupu výrazně snazší. 

Další výhodou je dŧsledná parametrizace všech vlastností objektŧ, kterou vyuţijeme při simu-

laci rozlišných scénářŧ vývoje. Za zmínku stojí skutečnost, ţe díky otevřenosti objektŧ stan-

dardní knihovny má tvŧrce simulačního modelu přehled o chování jednotlivých objektŧ, coţ 

umoţňuje lépe pochopit některé aspekty fungování standardních objektŧ. 

3 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYUŢITÍ SIMIO 

Společnost vyrábějící oleje a maziva expanduje svou produkci dvojnásobně oproti stávajícímu 

stavu. Pro zajištění nárŧstu produkce je nutné rozšířit skladovací prostory a posílit pracovní 

zdroje v oblastech skladování. Za stávajících podmínek provozu, však není moţné správně 

dimenzovat pracovní. Pro dimenzování počtu skladových pracovníkŧ expedice a vizualizaci 

nových prostor bylo vyuţito SIMIO. Pro dimenzování ostatních skladových procesŧ bylo vy-

uţito statické analýzy a stávajících hodnot produktivity a tyto výsledky nejsou součástí člán-

ku. 

3.1  Vstupní předpoklady  

Z dŧvodu časové rozlišnosti expedičních procesŧ bylo nutné rozdělit procesy kompletace 

palet a manipulace celopalet. Proces kompletace palet popisuje činnosti, kdy skladový ope-

rátor sestaví paletu z kartonŧ o rozlišných artiklech (SKU=stock keeping unit). Proces mani-

pulace celopalet popisuje činnosti operátora, který vyskladní 1 paletu o shodném artiklu (měr-

né jednotce).  

Z rozdílnosti popsaných procesŧ vyplývá odlišná pracovní produktivita vychystání. Cílem 

dynamické simulace bylo, ověřit produktivitu v kaţdém z výše jmenovaných procesŧ a na-

vrhnout potřebný počet pracovních a manipulačních zdrojŧ. 

Celkový reţim řízeného skladu je popsán těmito vstupními hodnotami: 

 Sklad o 1 200 unikátních poloţkách a skladové kapacitě 15 000 palet 

 Dodrţování manipulačních tras dle layoutu skladu 

 Plánovaná výroba – příjem na sklad je 400 palet za den (rovnoměrně) 

 Příjem od dodavatelŧ je 30 palet za den (pouze ranní směna) 

 Prŧměrná expedice celopalet za den 186 palet, prŧměrná expedice kompletovaných 

palet 419 kompletovaných palet 

 Sezónní špička expedice 2200 palet (+40 %) 

 Vratky a reklamce (prŧměr 400 kartonŧ, špička 1 000 

kartonŧ) 

 Prŧměrná celopaleta obsahuje 70 kartonŧ 

 Kompletovaná paleta obsahuje v prŧměru 12 artiklŧ a 

celkem 35 kartonŧ 

 Skladový provoz je zajištěn 24 hodin denně 

Obr. 13: Stávající layout s vymezením 

nového distribučního skladu 
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3.1  Popis řešení SIMIO 

Při tvorbě modelu skladu bylo vyuţito objektové orientace SIMIO. Základem modelu je síť 

bodŧ a cest, po kterých se mohou pohybovat objekty manipulační techniky. Logika modelu je 

řízena z objektu entity, která představuje pracovní příkaz k vychystání. 

Generování pracovních příkazŧ je zaloţeno na statistické analýze dat získaných 

z informačních systémŧ stávajícího skladu. Na základě zjištěných statistických rozdělení je 

generován skladový příkaz (entita), která obsahuje následující parametry. 

 Počet poloţek k vychystání 

 Umístění jednotlivých poloţek k vychystání 

 Počet poloţek k vychystání na kaţdé pozici 

Poloţky k vychystání jsou při generování expedičního příkazu seřazeny pomocí řazení vklá-

dáním, tak jak jsou postupně náhodně generovány pozice, ze kterých je třeba zboţí vychystat. 

Výsledkem je seznam zastávek, které musí entita navštívit. 

Následně je expediční příkaz zařazen do fronty, kde čeká na vyzvednutí manipulační techni-

kou. Manipulační technika vybavená expedičním příkazem postupně navštíví lokace uvedené 

na expedičním příkazu a na kaţdé pozici se zdrţí po dobu, která je úměrná počtu vychystáva-

ných kusŧ. Při pohybu manipulační techniky v síti je vyuţito vlastnosti simulačního progra-

mu, který v síti automaticky vypočítává nejkratší moţnou trasu a předává jí objektu manipu-

lační techniky. 

Po návštěvě všech destinací přiřazených na expedičním listu je manipulační technika vedena 

na expedici, kde je expediční příkaz odstraněn z modelu.  

3.2 Výsledné hodnoty simulačního modelu expedice 

Předpoklady pro simulaci: KOMPLETACE PALET 

 Prŧměrný počet řádkŧ/expediční příkaz: 12, prŧměrný počet kartonŧ/expediční pří-

kaz: 36, prŧměrný počet kartonŧ na jedné pozici: 3 

 Rychlost pojezdu manipulační techniky: 1,8 m/s 

 Vychystání jednoho kartonu: 7,98 s 

 Ovinutí palety strečovou folií: 3 min 

 Časový fond směny: 420 min  

Výstupy modelu v SIMIO: 

Počet kompletovaných palet za směnu na 

jednoho pracovníka je 27 palet 

(972 kartonŧ), čemuţ odpovídá doba vychys-

tání 15,48 min/1 kompletovanou paletu. 

 

 

 

Obr. 14: Vizualizace kompletační zóny  

Předpoklady pro simulaci: MANIPULACE CELOPALET 

 Doplnění zásobních pozic: 70 kartonŧ/1 manipulaci palety 

 Příjem z výroby: 2 palety/1 manipulace 

 Rychlost pojezdu manipulační techniky: 2,7 m/s 

 Čas nabrání a uloţení měrné jednotky: 45 s 

 Zdvih: 32 s 

 Časový fond: 450 hod 

Výstupy dynamické simulace 
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Počet manipulovaných palet za 1 směnu na jednoho řidiče manipulační techniky je 140 

palet (3,21min/1 paletu).  

 

Obr. 15: Vizualizace skladového prostoru celopalet 

Pomocí dynamické simulace byl stanoven počet pracovníkŧ v prŧměrném zatíţení provozu a 

ve špičce. Uvedené počty pracovníkŧ a manipulační techniky jsou vztaţeny k 1 směně:  

 

 Pro expedici kompletovaných zakázek bylo navrţeno 8 pracovníkŧ v běţném 

pracovním reţimu a 18 ve špičce.  

 Pro expedici celopaletových zakázek bylo navrţeno 3 pracovníkŧ v běţném pra-

covním reţimu a 18 ve špičce. Počtu pracovníkŧ odpovídá i počet manipulační 

techniky je 3 ks (ve špičce 5 ks), který je vztaţen k dennímu provozu. 

 Vzhledem k vysoké rozlišnosti běţného a špičkového pracovního reţimu bylo do-

poručeno řízení zdrojŧ ve špičkovém období pomocí agenturních pracovníkŧ. 

ZÁVĚR 

Simulační programy nabízí mnoho moţností vyuţití jak v oblastech ověření správnosti podni-

kových procesŧ a systémŧ, tak v oblastech výuky a vzdělávání. Cílem simulačních nástrojŧ je 

zachytit co nejvěrněji realitu. Skutečnost, kterou nástroje dynamicky simulují, je zaloţena na 

pravdivých datových informacích konkrétního provozu či stanovených vstupních předpokla-

dŧ. Kvalita simulačních programŧ je z pohledu praxe posuzována nejen podle správnosti a 

přesnosti výstupŧ, ale i podle vizuálního zobrazení simulovaného obrazu. Simulační nástroj 

SIMIO nabízí v tomto ohledu řadu výhod, kterými se liší od svých konkurentŧ. Mezi klíčové 

výhody, které jsou popsány v článku, řadíme:  

 Flexibilitu plynoucí z kombinace objektové a procesní orientace  

 Rozšiřování objektŧ bez programování 

 Vizuální atraktivitu 3D prostředí 

 Moţnost vytváření vlastních 3D objektŧ v zdarma dostupném nástroji 
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ABSTRAKT 
Počítačová simulace je jedním z nástrojŧ tzv. digitální továrny. Ve strojírenské výrobě mŧţe-

me simulaci vyuţít jako jednoho z prostředkŧ návrhu a optimalizace výrobních procesŧ a sys-

témŧ, tedy především sniţování výrobních a investičních nákladŧ, splnitelnosti výrobních 

plánŧ, prověřování vlivŧ zamýšlených inovací atd., obecně pro zvýšení konkurenceschopnosti 

podnikŧ v jiţ plně globalizované oblasti strojírenské výroby. Aby bylo moţné uvedené příno-

sy skutečně prokázat a kvantifikovat, musí být počítačová simulace koncepčně a úspěšně im-

plementována do výrobního procesu, čímţ se zabývá tento příspěvek. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

digitální továrna, počítačová simulace, implementace, optimalizace, výrobní proces 

ABSTRACT 

Computer simulation is one of the tools of the digital factory. Simulation in manufacturing 

engineering can be used as a means of design and optimalization of manufacturing processes 

and systems, mainly the reduction of production and investment costs, the ability to fulfill 

production plans, examining the effects of the proposed innovation, etc., generally for 

increasing the competitiveness of fully globalized field of mechanical engineering. In order to 

prove and quantified these benefits computer simulations must be conceptual and successfully 

implemented into the manufacturing process, which is addressed in this paper. 

KEY WORDS 

digital factory, computer simulation, implementation, optimalization, manufacturing process 

ÚVOD 

V současnosti se problematika řízení a plánování výroby zaměřuje především na kusovou a 

malosériovou (případně sériovou) výrobu, která tvoří 60 – 70% celkového objemu výroby, 

kde je specifikem široký výrobní program s velkým počtem souběţně běţících zakázek. Ţe se 

jedná o nadmíru aktuální záleţitost, potvrzuje široce se rozvíjející spolupráce prŧmyslové 

sféry s akademickou na intenzifikaci implementace principŧ a nástrojŧ konceptu digitální to-

várny do svých výrobních procesŧ a systémŧ, kteréţto nástroje mají samotné řízení a pláno-

vání výroby v jeho novém pojetí vŧbec efektivně umoţnit. 

1 SIMULACE 

Simulaci (z latinského simulō, napodobit) mŧţeme pro potřeby řešení úloh technologického 

projektování chápat jako proces inţenýrského modelování systému (= výrobní proces nebo 

výrobní systém). Podle jedné z definic je simulace výzkumnou metodou, jejíţ podstata spočí-

vá v nahrazení zkoumaného systému simulačním modelem, se kterým provádíme pokusy 

s cílem získat informace o pŧvodním zkoumaném systému. 

Některé z dŧvodŧ uţívaní simulace: 

 zkoumaný systém je natolik sloţitý, ţe neexistuje vhodná matematická metoda i 

formulace úlohy 

 zkoumaný systém mění své vlastnosti příliš pomalu nebo příliš rychle 
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 zkoumaný systém by mohl při špatně zvoleném experimentu zpŧsobit katastrofu sám 

sobě nebo svému okolí, přičemţ nebezpečí takového experimentu nelze předem od-

hadnout 

 se zkoumaným systémem lze těţko nebo vŧbec manipulovat (ekonomické systémy), 

nelze s ním tedy experimentovat nebo jsou takové experimenty příliš nákladné 

 

Pro vyuţití simulačních metod mluví moţnost komplexně zachytit dynamické (s časem pro-

měnné) a stochastické (náhodné) vady v systému, moţnost experimentovat tak, jak by to 

v realitě nebylo moţné z rŧzných dŧvodŧ (nákladnost, nebezpečnost, zdlouhavost, neexisten-

ce reálného systému) a moţnost experimentovat v kontrolovatelně se měnících podmínkách. 

Širší praktické nasazení simulace do výrobního procesu bylo moţné aţ s rozvojem výpočetní 

techniky v devadesátých letech minulého století z dŧvodu potřeby pracovat s velkými objemy 

2D a 3D dat, nejlépe v reálném čase a to jak při tvorbě simulačních modelŧ, přípravě experi-

mentŧ, tak jejich běhu a následném vyhodnocování. 

2 SIMULAČNÍ MODEL 

Simulační model je dynamický systém, v němţ nastávají události a stavy jako ve zkoumaném 

(simulovaném) systému, a to ve stejném pořadí, avšak v jiných časových okamţicích. Ve stro-

jírenské výrobě vyuţíváme nejčastěji diskrétní modely, ve kterých se hodnoty proměnných 

mění nespojitě, po skocích v určitých časových intervalech.  

Z hlediska vlastností dynamického systému dále rozlišujeme modely deterministické (hodno-

ty proměnných jsou v kaţdém okamţiku přesně definovány, při stejných podmínkách jsou 

výsledky simulace stejné, do modelu nejsou zahrnuty náhodné veličiny) a stochastické (zko-

umaný problém nebo metoda řešení mají náhodný charakter, proměnné se chovají náhodně 

podle určené pravděpodobnosti). 

3 TVORBA SIMULAČNÍHO MODELU 

Postup tvorby simulačního modelu nazýváme modelováním (Obr. 1). Simulační model tvoří-

me (modelujeme) pro dosaţení určitých cílŧ, kterými mŧţe být zodpovězení otázek z oblastí 

prověřování vlivu zamýšlených inovací, hledání vhodných pravidel řízení, posuzování a nalé-

zání vhodné sortimentní struktury výrobkŧ, prověřování splnitelnosti výrobních plánŧ, zvyšo-

vání prŧchodnosti výroby s minimálním stavem zásob a provozními náklady, plánování reor-

ganizací, odstávek, údrţby, výměn strojŧ a vyuţití pracovních sil, rozhodování o investicích 

atd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Postup tvorby simulačního modelu 
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4 IMPLEMENTACE POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

Implementací chápeme zapojení počítačové simulace a simulačního modelu do rozhodova-

cích strategických, taktických i operativních rozhodovacích procesŧ výrobní společnosti. 

Hlavním cílem implementace by obecně mělo být poskytování informací pro kvalifikovaný 

zásah do výrobního procesu. 
 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Fáze postupu implementace počítačové simulace 

 

Na Obr. 2 jsou znázorněny jednotlivé fáze postupu implementace, jejichţ nesprávné pořadí 

nebo vypuštění vede vţdy k rozpadu implementačního procesu a nesprávným výsledkŧm. 

 Formulace předmětu simulace = vymezení výrobního profilu (stroje) a výrobního 

programu (výrobní představitelé), obecné zmapování výrobních postupŧ a toku mate-

riálu 

 Vhodnost pouţití simulace = pokud nelze pro popis výrobního systému pouţít exak-

tního analytického matematického modelu, např. vzhledem ke stupni sloţitosti vý-

robního procesu, šířce výrobního programu a vysokému stupni proměnných, volíme 

simulační modelování 

 Definování cílŧ = kritická fáze modelování, při které nesmí dojít k rozdrobení cílŧ na 

velký počet detailŧ. Kaţdá společnost má svŧj vlastní soubor cílŧ, kterých chce do-

sahovat. Obvykle se tento soubor sestává z hlavního cíle (například ziskovost), a dále 

z mnoţství dílčích cílŧ, které se navzájem ovlivňují. Hlavními cíli mohou být mini-

malizace výrobních (procesních) časŧ a objemu rozpracované výroby, maximalizace 

vyuţití strojního vybavení a jejich obsluhy. 

 Sběr a analýza dat = fáze implementace, která je časově nejnáročnější (aţ 60% cel-

kového času implementace). Na rozdíl od uklidněné a jasně popsané velkosériové 

výroby je u kusového a malosériového typu výroby značná nejistota u získaných dat 

společností, které jim sami mnohdy ne zcela nedŧvěřují. Běţně je velká část infor-

mací zcela nedostupná (přeseřizovací časy strojŧ, poruchovost, doba transportu, po-

čet palet, počet výrobkŧ na paletách). Tato fáze přináší společnosti uţitek uţ svým 

prŧběhem bez návaznosti na implementaci, čistě pro pořádek v technologických po-

stupech, pracovních povinnostech obsluhy strojŧ a logistice. 

 Modelování a validace = na základě analýzy hmotného, časového a procesního toku 

výrobním systémem společnosti je ve vhodném softwaru vytvořen hierarchicky 

strukturovaný digitální model stávajícího stavu výrobního systému. Digitální model 

je naplněn reálnými údaji výrobních podmínek, plně obsahuje procesní vazby mezi 

jednotlivými částmi výrobního systému, vycházející z výrobních postupŧ zvolených 

výrobních představitelŧ, pro které je následně validován například porovnáním smě-

nových výkonových parametrŧ (výrobnost).  

 Provedení běhŧ simulace = konstrukce řady experimentŧ, zaměřených na cíle im-

plementace z fáze č. 3. Při simulačním běhu je nutné brát na zřetel stav rozpracované 

výroby (ne vţdy začíná experiment se zcela prázdným výrobním systémem) a pře-

devším dobu náběhu výroby, tedy počkat na stabilizování sledovaných parametrŧ 

vhodně zvolenou dobu (v krajních časech běhu simulace jsou některé nástroje, jako 

je např. sledování spotřeby směnového času, zcela nepouţitelné).  

 Analýza výsledkŧ a jejich interpretace = fáze implementace, ve které zástupci jednot-

livých výrobních oddělení zhodnotí výsledky simulačních experimentŧ, zpětnova-
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zebně provedou návrhy optimalizace modelu a po jejich ověření pozitivní výsledky 

přenesou do reálného výrobního systému a ověří.  

 

Teprve fyzickým přenesením výsledŧ simulačních experimentŧ do reálného výrobního systé-

mu a zafixování tohoto postupu jako běţné praxe při řízení výroby mŧţeme prohlásit imple-

mentaci počítačové simulace za ukončenou. Jakmile se podaří přijmout simulaci zamýšlených 

zásahŧ do výrobního systému jako automatické ověření těchto zásahŧ před jejich realizací, 

stává se počítačová simulace integrovanou součástí řídicích procesŧ společnosti a teprve teh-

dy mŧţeme její implementaci označit jako úspěšně ukončenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Ukázka hierarchické tvorby modelu (vlevo nahoře reálné pracoviště, vpravo nahoře vizualizace 

pracoviště v modelu, dole detail modelu pracoviště) 

ZÁVĚR 

Implementace počítačové simulace do kusové a malosériové strojírenské výroby je sloţitý 

proces skládající se z několika fází, jehoţ věrohodné přínosy jsou závislé především na věro-

hodnosti vstupních dat. Po úspěšné validaci digitálního modelu a přenesení výsledkŧ optima-

lizačních experimentŧ do reálného výrobního procesu se počítačová simulace mŧţe stát velmi 

mocným nástrojem pro efektivní výkon řídicích procesŧ společnosti. 
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ABSTRAKT 

Při definici pojmu konkurenceschopnost, konkurenční výhoda se význam a dopady uvede-

ných pojmŧ přesunují do oblasti podnikatelského prostředí, které je především indikátorem 

vzrŧstu, poklesu a jiného pohybu v oblasti výkonnosti podniku, jeho efektivity a činnosti ma-

nagementu. Otázky rozvoje konkurenceschopnosti konkrétního podniku jsou především spo-

jeny s rozvojem managementu samotného a východiskem pro úspěch podniku mŧţe být hle-

dání zpŧsobu účelně spojit dva faktory – rozvoj konkurenceschopnosti a rozvoj managementu 

. Příspěvek hodnotí výzkum ve vzorku podnikŧ stavební výroby a na výrobu stavebních hmot 

v Jihomoravském kraji. 

ABSTRACT 

When defining the term "competitive advantage" the meaning and impact of this term  

transfers into the entrepreneurial area, which is mainly the indicator of growth, decrease, or 

other movements in the performance of a company, its efficiency and management operati-

ons. The issue of development of the corporate competitive advantage is predominantely lin-

ked with the development of the management itself, and the starting point for the corporate 

success can lie on searching for a way of how to efficiently join the two factors - development 

of the competitive advantage and development of the corporate management. 

Základní charakter a intenzita pojmu konkurence, konkurenční boj a konkurenční výhoda se 

zejména v závěru uplynulého století změnily zásadním zpŧsobem, a proto podniky velmi čas-

to mění své přístupy k těmto teoretickým pojmŧm tvorbou konkrétní  podnikové strategie, se 

kterými se setkávají v praxi kaţdý den. Podniky si právě v době probíhající ekonomické rece-

se uvědomují a „oprašují"  teoretické pojmy z oblasti strategie a snaţí se reagovat na vzniklou 

situaci na trhu.  Pojmy „obchodní strategie" [Aaker, 1984, Andrews,1987],               „ organi-

zace strategie“ [Johnson, Scholes, 1993 ], "superkonkurence" [Souček, 2001], "hyperkonku-

rence" [Crainer,2000], "globální konkurence" [Drucker,2000] apod. uţ nejsou pouze termíny 

z ekonomické teorie, ale zasahují do běţného ţivota manaţerŧ, kteří  s těmito pojmy intenziv-

ně pracují a jejich uplatnění v podnikovém ţivotě znamená výrazné zvyšování hodnoty pod-

niku, snahu vést a řídit úspěšný podnik  a snahu být osobně úspěšným. 

V ekonomické literatuře nacházíme mnoho definicí strategie a konkurence, které jsou zřejmě 

správné  z věcného hlediska, ovšem v mnoha případech neakcentují změny vyvolané 

ekonomickými problémy probíhající v ţivotním cyklu podniku a zejména v podstatě 

charakteru konkurence a konkurenčního boje. Domnívám se, ţe intenzita konkurenčního boje 

na trzích produktŧ ( v tomto článku se budu zabývat problémem stavební výroby  ) je zejména 

v současné době ( 2009, 2010 ) extrémně vysoká a odborná veřejnost stojí před otázkou zda a 

pro koho je to dobré, resp. naopak komu to škodí. Odborníci pohybující se v oblasti stavební 

výroby si kladou a zkoumají otázku – kam aţ mŧţe podnikový vývoj v této oblasti dospět ? 

Rovněţ dochází mnohokrát k mylnému pojímání konkurenceschopnosti a konkurence 

samotné vzhledem k zákazníkovi bez adekvátního porovnání skutečných konkurentŧ v daném 

odvětví či produktu. 
40

 

 

                                                 
40

 Je skutečně konkurent podnik s obratem v řádech mld. Kč podniku s obratem několik miliónŧ Kč ročně, kdyţ 

se potkají v soutěţi o zakázku za 6 miliónŧ Kč ?  
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S přihlédnutím k výše uvedeným myšlenkám se domnívám, ţe pro lepší pochopení 

stávajícího konkurenčního prostředí v tuzemském prostředí stavebního trhu je dobré  

připomenout si současný stav na trhu stavební výroby a přihlédnout ke třem mnou zvoleným 

následujícím aspektŧm: 

1. Co očekává  podnikový  management v souvislosti se stávajícím a budoucím vývojem 

konkurenčního prostředí  v odvětví stavební výroby 

2. Jak se mění charakteristiky konkurenčního prostředí - jde především o ty 

charakteristiky, které se odlišují nebo v blízké době odlišovat budou od toho, na co byly 

dosud teorie a praxe zvyklé. 

3.  Jak chápe podnikový management konkurenční výhody ve svém podniku - jaké typy 

konkurenčních výhod jsou a budou preferovány zákazníkem – investorem 

Z vývoje stavební výroby a údajŧ poskytovaných statistikou je zřejmé, ţe česká stavební 

výroba se letos potýká s mimořádně silným propadem v posledních letech. Tato skutečnost je 

o to horší, ţe ve stavebnictví se projevují faktory setrvačnosti, zejména v sektoru veřejných 

investic, a proto se skutečný dopad poklesu stavebnictví projevuje aţ v letošním roce 2010, 

případně následujících letech. Objevují se i názory, ţe propad stavební výroby bude 

pokračovat aţ do roku 2012 a svoji činnost ukončí aţ 20 % podnikŧ stavební výroby [Štefl, 

MFD, 13.7.2010]. 

Kde mají podniky stavební výroby a investoři hledat hlavní příčinu současného stavu ? 

Je zřejmé, ţe v roce 2009 a i v roce 2010 se projevuje naprosto nedostatečná poptávka po 

stavebních výkonech jak ze strany soukromých investorŧ tak ze strany veřejných investorŧ či 

zdrojŧ. Společnost CEEC Research uvádí omezení poptávky v roce 2010 aţ ve výši 100 % 

proti 12 % v roce 2007 [MFD, 13.7.2010]. Toto číslo je pro odvětví podniku stavební výroby  

alarmující a klade před podnikový management nové výzvy a nutnost razantních 

vnitropodnikových změn myšlení zejména v oblasti tvorby a koncepce podnikové strategie, 

která bude schopna reagovat na recesi v odvětví. Dotazováním u vzorku 30 stavebních 

podnikŧ na území Jihomoravského kraje
41

 byl zjištěn v prŧměru 30 %  pokles objemu 

stavební výroby proti minulému roku ve srovnatelném období. U projekčních prací se jedná o 

výpadek aţ 60 %, coţ mŧţe mít fatální dŧsledek pro realizaci zakázek v následujícím období 

2011 aţ 2012. 

Otázky , které ve svém článku uvádím, jsou výběrem otázek z výzkumného vzorku podnikŧ 

stavební výroby, kterými se zabývá nejen teorie podnikové ekonomiky, ale i praxe ve smyslu 

podnikových vedení a rŧzných praktických výzkumŧ prováděných renomovanými 

zahraničními i domácími subjekty. 

Při zkoumání pojmŧ konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda z hlediska 

a uţití podnikovou praxí jsem na začátku vycházel jednak z empirických výzkumŧ pro danou 

problematiku, jednak ze zjištěných skutečnosti z vlastního výzkumu v podnicích stavební 

výroby a výroby stavebních hmot v letech 2007 – 2009. 
42

 Níţe uváděný soubor 

konkurenčních výhod podniku vyplynul z analýzy a odpovědí podnikového managementu na 

3 základní otázky uvedené na předešlé straně článku. 

Soubor uváděných konkurenčních výhod podniku – strukturovaným dotazníkem byly 

podniky vyzvány k vytvoření pořadí předloţeného souboru konkurenčních výhod. V 90 %  se 

podniky shodly na následujícím pořadí bez stanovení priority pro jednotlivé ukazatele. 

                                                 
41

 Vzorek 30 podnikŧ stavební výroby byl vybrán cíleně pro účely tohoto článku ze vzorku 288 podnikŧ pro 

účely disertační práce autora článku 
42

 Bylo zkoumáno 288 podnikŧ stavební výroby  a výroby stavebních hmot v letech 2007 – 2009 
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 kvalita prováděných prací 

 spokojenost zákazníkŧ, 

 cena díla, 

 dostatek kvalifikované pracovní síly, 

 pracovní nasazení 

 ztotoţnění se s podnikem 

 optimální dodací lhŧty, 

 záruky za provedené dílo, 

 vnější projev a jméno  podniku, 

 certifikáty kvality   ( jsou dnes jiţ povaţovány za samozřejmost) 

 tvorba kvalitní podnikové strategie vycházející z teorie 

 jednoznačně stanovená podniková vize a stanovené cíle  (přesto, ţe pouze 24 % 

 podnikŧ tyto vytváří ). 

Níţe uvádím krátké zhodnocení uváděných konkurenčních výhod podnikŧ s dŧrazem na jejich 

zhodnocení v tvorbě a koncepci podnikové strategie. 

Vysoké procento podnikŧ ( 76 % ) povaţuje kvalitu svých produktŧ  ( výkonŧ, sluţeb či 

výrobkŧ ) za vysoce významnou v konkurenčním boji. Tato otázka však mŧţe mít  kladné i 

záporné stránky. Za kladnou lze jednoznačně povaţovat měnící se podmínky uvnitř  podnikŧ 

a jejich uvědomění si ve vztahu ke kvalitě. Tento fakt  je vyvolán především tlakem vyššího 

managementu na výkonné pracovníky ve smyslu dodrţování norem řady ISO ne pouze 

z formálního, ale především faktického hlediska. Kvalita je povaţována za velmi významnou  

konkurenční výhodu, mnoho podnikŧ si ale zřejmě neuvědomuje, ţe kvalita samotná je 

povaţována  stále více za  samozřejmost. To znamená, ţe podnik jako jednotka není na trhu 

sám, kdo kvalitu nabízí. 

Spokojenost zákazníkŧ uvádí v mém výzkumu dotazovaný vzorek na druhém místě. 

Zejména u podnikŧ výroby stavebních hmot je tento ukazatel významný, protoţe vracení se 

zákazníkŧ k podniku tohoto typu je daleko intenzivnější neţ u podnikŧ stavební výroby. U 

podnikŧ stavební výroby se jedná spíše o přenos pozitivních informací od spokojeného 

zákazníka na jiného potenciálního zákazníka formou referencí.  Faktor referencí se objevuje i 

u investorŧ v rámci poptávkového řízení a z tohoto pohledu je vnímán dotazovaným vzorkem 

podnikŧ jako vysoce významný. 

U faktoru ceny   jsem   sám   osobně  v   rozpacích,   protoţe ( jak uvádím v poznámce pod 

čarou ) většina podnikŧ by chtěla cenu uvést na první místo, ale právě s ohledem  ke 

konkurenčnímu boji, tento faktor odsouvá do pozadí, čímţ podle mého názoru sklouzávají do 

tzv. pseudokonkurence.  Rovněţ jsem se setkal s tím, ţe jsou podniky, které dávají na přední 

místa resp. uvádí   nízké mzdové náklady (18 %) nebo nízké náklady jako takové (16 %).  

Domnívám se, ţe se jedná o nezvládnutí práce s náklady v podniku, tudíţ nelze je vyuţívat 

jako konkurenční výhodu či z nich těţit vŧči zákazníkovi.. 

Za negativní  povaţuji skutečnost, ţe relativně málo podnikŧ ( 34 % )  vnímá kvalifikovanou 

pracovní sílu jako svoji konkurenční výhodu, zejména v současné době stavební 

konjunktury, kdy poptávka po pracovnících je velmi vysoká. 

Další konkurenční výhody jsem identifikoval  u méně neţ poloviny zkoumaných podnikŧ. 

Kladným faktem je, ţe podniky pracují s pojmy  spokojenost zákazníkŧ, krátké dodací 

lhŧty a dobré jméno podniku. Spokojenost zákazníkŧ povaţuje za velmi významnou 44 % 

dotázaných podnikŧ.  Velmi  zajímavým faktorem je jméno podniku. Ve svém výzkumu jsem 
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oslovil rovněţ nové podniky, které potvrzují, ţe se těţko prosazují na trhu proti podnikŧm 

s delší tradicí . Tuto skutečnost – dobré a tradiční jméno podniku označuje 54 % podnikŧ za 

významný prvek konkurenceschopnosti. 

34 % dotázaných podnikŧ vykazuje bohatou  výrobkovou řadu, zejména z oblasti výroby 

stavebních hmot, ale i u podnikŧ stavební výroby je vidět odklon od tradiční dělby práce na 

HSV – hlavní stavební výrobu a PSV – pomocnou stavební výrobu ke specializovaným 

produktŧm a novinkám v oblasti stavebnictví obecně, coţ podle mého názoru potvrzuje 

výrazný trend nástupu inovace a tvorby hodnoty pro zákazníka . Opět se zde zjevně projevuje 

dopad ve změně chápání role zákazníka. 

Pouze 18 % dotázaných podnikŧ  povaţuje značku svých výrobkŧ za konkurenční výhodu. 

Domnívám se, ţe toto číslo odráţí určitou úroveň a rezervy v oblasti tvorby obchodní 

koncepce, vnějšího projevu, prezentaci značky apod. Na druhé straně je nutné vidět, ţe 

v mnoha případech je jméno podniku nic neříkající veličinou pro zákazníka, zejména pokus 

jsou pouţívané tvary nepouţívané v češtině. Naopak prŧzkum ukázal, ţe podniky tradiční, 

s tradičním jménem, nebo podniky pŧsobící na trhu víc jak 15 let povaţuje tyto atributy za 

významnou sloţku celého komplexu konkurenceschopnosti podniku. 

Ve svém výzkumu jsem našel i podniky, které uvádí jiné případně ţádné konkurenční 

výhody. Jedná se vesměs o podniky nové, případně malé, kde i po předloţení a osobním 

dotazování nebyly otázky zodpovězeny v plné a uspokojující míře. 

Naprostá většina dotazovaných podnikŧ ( 84 % ) povaţuje  tvorbu podnikové strategie za 

limitující faktor odlišení se od konkurence, čímţ splňují podmínku teorie o atomizovaném 

prostředí konkurenčního boje, ovšem v mém výzkum jsem současně došel k poměrně 

překvapivému zjištění, pouze 24 % dotázaných podnikŧ povaţuje za svoji konkurenční 

výhodu podnikovou strategii ve smyslu stanovení cílŧ, vizí, poslání a samotnou tvorbu 

strategie.  S touto, podle mého názoru velmi nepříjemnou skutečností přímo souvisí, ţe 

těchto 24 % podnikŧ uvádí za podstatnou konkurenční výhodu ve smyslu podnikové strategie 

schopnosti a kompetence managementu. 
 

Tento fakt povaţuji za jedno z nejzávaţnějších zjištění s následujícím zdŧvodněním: 

 Podnikový management si neuvědomuje nutnost být sám o sobě  konkurenceschopný 

 Podnikový management nedoceňuje vliv své vlastní práce na vytváření 

konkurenceschopnosti  podniku 

 Management mnoha podnikŧ očekává zcela automaticky, ţe konkurenční výhoda  je 

daná samotným podnikem a jeho zaměřením  a netvoří resp. nevyhledává  nové 

moţnosti 

 Podnikový management  v nedostatečné míře tvoří podnikovou strategie jako 

základní podnikový dokument pro strategické řízení podniku 

 Management mnohokrát očekává, ţe konkurenční výhody automaticky tvoří produkt, 

případně ostatní zaměstnanci a nevnímá svoji činnost jako určující. 

Na základě výše uvedeného se domnívám, ţe v konkrétní praxi ( a zřejmě to neplatí pouze pro 

podniky stavební výroby a výroby stavebních hmot) dochází k rozporu v pojímání rozvoje 

managementu a jeho role pro tvorbu konkurenceschopnosti podniku ve smyslu tvorby 

podnikové strategie jako koncepčního materiálu pro řízení podniku z dlouhodobého hlediska. 

Strategie a konkurenceschopnost zkoumaných podnikŧ je ovlivňována mnoha vnějšími a 

vnitřními faktory, které lze označit jako potencionální zdroje konkurenční výhody. Jedním 

z nich jsou uţitková hodnot produktu, kde jsem podrobil dotazované podniky otázkám  co 
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očekávají vnější a vnitřní zákazníci, co poţadují po podniku a jaké jsou vlastnosti chování 

podniku. Poţadavky a vlastnosti chování, které jsou pro podnik jedinečným jsem označil za 

potencionální zdroje konkurenční výhody ve smyslu podnikové strategie. Na základě 

odpovědí podnikových manaţerŧ jsem je uspořádal do pyramidy podle jimi označené  

dŧleţitosti ve smyslu teorie Hodnoty pro zákazníka, coţ povaţuji osobně za pilíř tvorby 

podnikové strategie. V základě pyramidy jsou uvedeny nejméně dŧleţité a na vrcholu 

nejdŧleţitější moţné zdroje konkurenční výhody. Pro ohodnocení zdroje konkurenční výhody 

jsem pouţil stupnici: 

Nepřijatelné zdroje 0 bodŧ, přijatelné zdroje 1, Dostatečné zdroje 2, Dobré zdroje 3, Velmi 

dobré  zdroje 4, Výborné zdroje 5.  

 

 

Obr.1 Hierarchie hodnot, jako faktor konkurenceschopnosti podniku, podle principŧ řízení hodnoty 

pro zákazníka, vlastní , 2010 

 

Z výše uvedeného podle mého výzkumu a názoru vyplývá, ţe podnik se primárně podle této 

pyramidy zaměřuje zejména na nejdŧleţitější potencionální zdroje konkurenční výhody, coţ 

jsou kombinace kvality a ceny, dokonalé znalosti na trhu s podporou dostupných 

informačních zdrojŧ. 

ZÁVĚR 

Zkoumat současný management z hlediska přístupŧ k tvorbě podnikové strategie ve smyslu 

poznatkŧ teorie podnikové ekonomiky, v případě mého článku, pouze pro podniky stavební 

výroby a výroby stavebních hmot v podmínkách české národní a podnikové ekonomiky je 

velmi náročné a obtíţné. Poznání jeho stavu je ovlivněno nejenom  politicko – ekonomickým 

vývojem nejen po roce 1989, zejména pak po zahájení privatizačních procesŧ v roce 1992 

v odvětví stavební výroby.  

Úroveň současného českého managementu je velmi diskutovanou otázkou, která je velmi 

aktuální zejména po vstupu do evropské unie, z pohledu ekonomického na jednotný trh 

produktŧ a sluţeb. Tradice českého managementu vychází z baťovské tradice. Je 

nepopiratelným faktem, ţe v letech 1918 aţ 1938 patřila česká ekonomika, i díky fenoménu 

Baťa na špicu evropské i světové ekonomiky. Baťa byl prŧkopníkem v tvorbě praktické 

podnikové strategie.  Historický kontext je tudíţ více neţ zřetelný. Pokud konstatujeme, ţe 

ekonomický vývoje v letech 1945 aţ 1989 probíhal v podmínkách celostátní plánovité 

Spolupráce s VŠ a odbornými ústavy (2), Vztah s externími dopravci (2), Měření nad 

rámec zákonných norem (2), Novost produkce (2), 

Moderní metody řízení (1), Moderní stroje a unikátní technologie (2), Výzkum a 

inovace – inovační schopnosti (2), Customizace (3) 

Komplexní uspokojení potřeb (5), Produkční potenciál (3), Lidé 

(4), Produktivita (2), Procesní řízení (2), Podniková strategie ( 3)  

Podpora prodeje včetně obchodních podmínek (3), Nízká 

zmetkovitost (2), Včasné dodání materiálu (4) 

V
ý
zn

am
 

Nezávislost závodŧ (3), Komunikační politika a 

propagace (4), Finanční potenciál (4), Stupeň známosti (4), Rychlost reali-

zace objednávky (2) 

Kvalita / cena (4), Znalost situace na trhu (2), 

Datové základny (3) 
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ekonomiky a tím i vývoj  českého managementu ve značně nestandardních podmínkách  a 

budeme se soustředit  na vývoj po roce 1989, tak určitě  mŧţeme nalézt mnoho specifik či 

charakteristik, které určují současný stav našeho managementu. Je zásadním faktem, ţe po 

roce 1989 neměla Česká republika dostatek zkušených a schopných manaţerŧ  

1) kteří byli schopni přijmout fakt změny ekonomického systému nejenom národního, 

ale zejména podnikového 

2) kteří byli schopni přijmout realitu globální konkurence 

3) dalším významným faktem  byla praktická nepřipravenost většiny vzdělávacích 

institucí ne z hlediska kapacit, ale  zejména z hlediska znalostí, informací, 

připravenosti, kompetencí apod. v oblasti tvorby podnikové strategie 

Je rovněţ zřejmé, ţe pro zjištění hlubších skutečností v oblasti pojmŧ rozvoj konkurence-

schopnosti a úlohy  managementu pro tvorbu kvalitní podnikové strategie  budeme  mu-

set zvolit úzký pohled na skupinu stakeholderŧ, kterou představuje podnikový management a 

výše uvedené otázky, tak jak jsou prezentovány v příspěvku s nimi úzce konfrontovat a analy-

zovat. Domnívám se, ţe především správné zodpovězení zkoumaných pojmŧ ze strany ma-

nagementu mŧţe přispět k dalšímu a zásadnímu rozvoji celé problematiky.  
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ABSTRAKT 

Výkonnosť podnikových procesov je vo všeobecnosti moţné zvýšiť dvoma principiálnymi 

cestami – postupným alebo skokovým (radikálnym). Cieľom príspevku nie je poukázať na 

tieto dve roviny zvyšovania výkonnosti, ale prezentovať všeobecný model zaloţený na troch 

základných pilieroch – cielenej optimalizácii úzkych miest procesov, kontinuálnom monito-

ringu a regulácii procesov a inovačnej aktivite zamestnancov. Tento model nedáva konkrétny 

návod na zvýšenie výkonnosti z hľadiska aplikácie konkrétnych metód a nástrojov, ale vytvá-

ra koncepčný predpoklad pre zvýšenie výkonnosti podniku podnikových procesov a celého 

podniku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Optimalizácia, Regulácia, Inovácia, Výkonnosť 

ABSTRACT 

The article describes tri basic ways of business process performance. The first one is targeting 

optimization of business processes, the second one is continuous monitoring and regulation of 

business processes and the last one is innovation activities of employees. This general model 

of business process performance increasing is not concrete guide for given methods and tech-

niques application. It is basis for holistic approach to increase the corporate performance. 

KEY WORDS 

Optimization, Regulation, Innovation, Performance 

ÚVOD 

Zvyšovanie výkonnosti podniku je základným predpokladom pre jeho samotnú existenciu. Ak 

poznáme smerovanie podniku, mali by existovať jasné spôsoby na jej dosiahnutie. Prístupov, 

ako zvyšovať výkonnosť podniku je mnoho. Príspevok nie je kritickým zhodnotením iných 

prístupov k dosahovaniu alebo riadeniu výkonnosti podnikových procesov, naopak, definuje 

základné koncepčné prístupy, ktorých úlohou je vytvoriť predpoklady pre zvyšovanie výkon-

nosti. Uvaţujeme o troch cestách k jej dosiahnutiu [7]: 

1. Cielená optimalizácia úzkych miest. 

2. Kontinuálny monitoring a regulácia. 

3. Inovačná aktivita zamestnancov organizácie. 

V príspevku sa nebudeme zaoberať teoretickým vymedzením výkonnosti ako ekonomickej 

kategórie, cieľom je vymedziť základnú systémovú štruktúru všeobecného modelu zvyšova-

nia výkonnosti podnikových procesov. Jeho základná schéma sa nachádza na prvom obrázku. 

 

 

 



 

507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Všeobecný model zvyšovania výkonnosti podnikových procesov 

1 OPTIMALIZÁCIA ÚZKYCH MIEST PODNIKOVÝCH PROCESOV 

Prvou časťou modelu zvyšovania výkonnosti podnikových procesov je cielená optimalizácia 

úzkych miest, niektými autormi označovaná aj ako reštrukturalizácia [3]. Ak v podniku exis-

tuje procesný model organizácie, je identifikácia úzkych miest v organizácii efektívnejšia, 

pretoţe poznanie jednotlivých činností a ich väzieb nám umoţňuje presnejšiu lokalizáciu úz-

kych miest. Predpokladom - vstupom pre cielenú optimalizáciu úzkych miest je existencia 

úzkych miest a informácia o lokalizácii úzkeho miesta. Výstupom cielenej optimalizácie úz-

kych miest je skokové zvýšenie výkonnosti odstránením úzkeho miesta. 

Pred uvedením všeobecného postupu cielenej optimalizácie úzkych miest si definujme úzke 

miesto. Je to taká činnosť v podniku, ktorá priamo zniţuje alebo nepriamo podporuje zniţo-

vanie výkonnosti podniku. Ak vychádzame z predpokladu, ţe podnik je procesne orientovaný 

a má vytvorený procesný model organizácie, potom identifikácia úzkeho miesta primárne 

súvisí s konkrétnym podnikovým procesom a činnosťami. Principiálne rozlišujeme dva druhy 

úzkych miest: 

1. Zjavné úzke miesto – jeho prejav je moţné pozorovať a nie je potrebné hlbšie pozna-

nie podnikových procesov realizáciou procesnej analýzy, pričom je známa príčina 

vzniku úzkeho miesta. 

2. Skryté úzke miesto – jeho prejav je moţné pozorovať, je však potrebné realizovať 

procesnú analýzu, pretoţe nie je známa jednoznačná príčina vzniku úzkeho miesta. 
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Formulácia optimalizačného cieľa závisí od charakteru úzkeho miesta. Ak ide o zjavné úzke 

miesto, vtedy je formulácia optimalizačného cieľa závislá priamo na úzkom mieste, ak je dlhé 

čakanie na začatie nasledujúcej činnosti, úzkym miestom je dlhé trvanie vybranej činnosti 

konkrétneho procesu. Ak je to skryté úzke miesto, a organizácia na základe pozorovania prí-

znakov takéhoto úzkeho miesta identifikuje parameter nedostatočnej výkonnosti (vysoké ná-

klady, prestoje, vyťaţenosť zdroja apod.), vtedy sa optimalizačný cieľ formuluje všeobecne.  

Výber procesov pre optimalizáciu je podmienený existenciou úzkeho miesta, kde mnoţina 

podnikových procesov a činností závisí opäť od miery lokalizácie úzkeho miesta. Po výbere 

podnikových procesov sa realizuje procesná analýza. Výber procesnej analýzy je podmienený 

priamo optimalizačným cieľom, ak je preťaţený daný zdroj, tak pri procesnej analýze sa za-

meriame na analýzu daného typu zdroja v jednotlivých činnostiach a procesoch.  

Procesná analýza nám odhalí logickú nadväznosť činností a relácie medzi činnosťami 

a objektmi procesného modelu, ktoré sa v daných činnostiach vyskytujú, vrátane ich stavov, 

ak je to dané typom procesnej analýzy. Model procesu nám umoţňuje identifikovať úzke 

miesta, táto lokalizácia je podporená aj moţnosťou dynamickej simulácie podnikových proce-

sov alebo vykonávaním iných typov experimentov s procesom. Po identifikovaní úzkych 

miest je potrebné definovať projekt zmeny, ktorého cieľom je odstránenie úzkeho miesta.  

Poslednými krokmi cielenej optimalizácie úzkych miest je implementácia projektu zmeny 

a kontrola zvýšenia výkonnosti organizácie porovnaním predchádzajúceho stavu výkonnosti 

a nového stavu po odstránení úzkeho miesta. 

2 KONTINUÁLNY MONITORING A REGULÁCIA PODNIKOVÝCH PROCESOV 

Druhým prístupom k zvyšovaniu výkonnosti podniku s cieľovou orientáciou na zvyšovanie 

výkonnosti je systém kontinuálneho monitoringu a regulácie podnikových procesov. Tento 

systém je zaloţený na sústave ukazovateľov operatívnej a strategickej výkonnosti podniku 

monitorujúcej aktuálnu výkonnosť s porovnávaním poţadovanej výkonnosti. V prípade ne-

dostatočnej výkonnosti dochádza k regulačným zásahom na zaistenie cieľovej výkonnosti, či 

uţ na operatívnej alebo strategickej úrovni. Zavedenie systému kontinuálneho monitoringu 

a regulácie si vyţaduje definovať pre kaţdý ukazovateľ niekoľko základných charakteristík 

[6]. 

Názov ukazovateľa. Kaţdý ukazovateľ by mal mať definovaný jednoznačný názov, z ktorého 

bude vyplývať aj oblasť výkonnosti, ktorú tento ukazovateľ monitoruje. Ideálne je, ak daný 

ukazovateľ môţe v názve obsahovať aj vyjadrenie mernej jednotky, napríklad percento nepo-

darkov. Pri určení názvu ukazovateľa tak, aby mal vysokú vypovedaciu schopnosť, je dobré 

poloţiť si otázku: Ako môţeme zistiť, či bola výkonnosť alebo strategický cieľ dosiahnutý? 

Takýmto spôsobom dosiahneme vyššiu vypovedaciu schopnosť ukazovateľa, ako keby sme 

hľadali odpoveď len na otázku ako môţeme cieľ merať. 

Väzba ukazovateľa na úroveň výkonnosti. Ukazovateľ môţe mať pri riadení výkonnosti vzťah 

s operatívnou alebo strategickou úrovňou. V prípade, ţe ukazovateľ nie je meradlom strate-

gického cieľa, reprezentuje operatívnu výkonnosť procesu. V obidvoch prípadoch má ukazo-

vateľ súvis s procesným atribútom, ktorý ohraničuje oblasť jeho pouţitia. Daný strategický 

cieľ je totiţ tieţ orientovaný len na vymedzenú oblasť. Vlastne všetky ukazovatele výkonnosti 

procesu zákonite súvisia s procesným atribútom. 

Zodpovednosť za definovanie ukazovateľa. Ak sa jedná o operatívnu úroveň výkonnosti 

a ukazovateľ teda nie je meradlom strategického cieľa, môţu tento ukazovateľ definovať aj 

vlastníci procesov alebo línioví manaţéri, prípadne prvostupňový manaţment. V prípade, ţe 

ukazovateľ sleduje dosahovanie strategických cieľov, je dôleţité dodrţať určité princípy jeho 

definovania. To znamená, ţe zodpovednosť za definovanie ukazovateľa je na vedení organi-

zácie.  
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Zodpovednosť za definovanie cieľovej hodnoty. Tak ako je potrebné vymedziť zodpovednosť 

za definovanie samotného ukazovateľa, tak musí byť z jeho opisu zrejmá aj zodpovednosť za 

stanovenie jeho cieľovej hodnoty. Zvyčajne a aj pre zjednodušenie systému opisu sa odporú-

ča, aby ten, kto definuje ukazovateľ, stanovil aj jeho cieľovú hodnotu. Samozrejme to nemusí 

byť pravidlom, pretoţe výber a definovanie ukazovateľa môţe byť výsledkom tímovej práce. 

Avšak cieľová hodnota je kritická z hľadiska hodnotenia výkonnosti, preto by malo byť jej 

určenie jednoznačne priradené konkrétnemu zamestnancovi. 

Jednotka ukazovateľa. Pri vytvorení vhodného ukazovateľa a definovaní cieľovej hodnoty by 

sa mal dať ukazovateľ jednoznačne kvantifikovať v presných merných jednotkách. Jednotky 

sú závislé aj od druhu ukazovateľa. Jednoduché je to v prípade absolútnych ukazovateľoch, 

zloţitejšie je to pri relatívnych ukazovateľoch. Môţe tieţ nastať situácia, keď pri výbere me-

radla pre strategický cieľ nie je moţné presné meranie, pretoţe sa jedná o nehmotné aktíva, 

napríklad o zlepšenie organizačnej kultúry.  

Časový rámec cieľovej hodnoty. Táto charakteristika určuje obdobie, na ktoré sa daný cieľ 

stanovuje, napríklad ročný cieľ. Aby však bolo moţné priebeţne monitorovať stav výkonnosti 

sledovaním hodnôt, mala by sa daná cieľová hodnota pomerne rozdeliť na také časové inter-

valy, ktoré budú zodpovedať frekvencii hodnotenia daného ukazovateľa. To znamená, ţe ak si 

napríklad stanovíme ukazovateľ ako náklady daného procesu počas jedného roka a chceme ho 

hodnotiť priebeţne v mesačných intervaloch, mala by byť ročná hodnota rozdelená na mesač-

né ciele. 

Predpoklady určenia cieľovej hodnoty. Kaţdý ukazovateľ má cieľovú hodnotu, inak ho ne-

moţno merať. Kaţdá cieľová hodnota musí vychádzať z reálnych očakávaní. Pre kaţdú cie-

ľovú hodnotu existujú predpoklady jej stanovenia. Zvyčajne sa vychádza z retrospektívnej 

analýzy a prognózovania budúceho stavu. Na stanovenie cieľovej hodnoty môţe existovať 

celý rad analytických, porovnávacích a plánovacích metód. Pri kaţdom ukazovateli, resp. jeho 

cieľovej hodnote sa uvedie aspoň rámcovo, aké sú východiská jej definovania. Najjednoduch-

šou metódou je určenie cieľa na základe retrospektívy, keď poznanie minulých stavov dáva 

predpoklad pre určenie očakávanej výkonnosti. Zloţitejším spôsobom je určenie cieľovej vý-

konnosti na základe prognózovania. Buď hľadáme cieľovú výkonnosť (exploratívny prístup) 

alebo potrebujeme vedieť, aký časový rámec je nevyhnutný na dosiahnutie ţelanej výkonnosti 

(normatívny prístup). 

Cieľová hodnota. Samotný cieľ je tieţ jednou z charakteristík ukazovateľa a bez cieľovej 

hodnoty by jeho existencia a monitorovanie výkonnosti bolo len ťaţko uskutočniteľné. Pri 

určení cieľovej hodnoty daného ukazovateľa moţno aplikovať aj niektoré všeobecné zásady 

z teórie riadenia, napríklad, ţe cieľová hodnota by mala byť akceptovateľná, realistická, kon-

krétna, ambiciózna a bez konfliktu voči iným cieľovým hodnotám a pod. 

Zodpovednosť za zaznamenávanie priebeţných hodnôt. Priebeţné hodnoty výsledkov, ktoré 

reprezentujú stav sledovanej oblasti môţe byť automatizované, ak je pouţitý napríklad elek-

tronický zaznamenávací systém alebo manuálne. V druhom prípade je nevyhnutné určiť zod-

povedného zamestnanca, ktorý bude priebeţné hodnoty zaznamenávať s definovanou periodi-

citou a na stanovené miesto. 

Periodicita zaznamenávania hodnôt. Ďalšou informačnou charakteristikou, ktorá vypovedá 

o tvorbe a distribúcii informácií v súvislosti s výkonnosťou je periodicita záznamu. Zodpo-

vedný zamestnanec musí zo štruktúry opisu ukazovateľa (jeho atribútov) jasne identifikovať 

povinnosť ako často je potrebné dané hodnoty zaznamenať, aby hodnotenie výkonnosti odpo-

vedalo čo najviac reálnemu stavu a nevznikali skreslené úsudky o výkonnosti. Pokiaľ je zber 

údajov o výsledkoch merania automatizovaný, frekvencia záznamu sa definuje programovane. 

Miesto záznamu hodnôt. Informačný a riadiaci systém podniku by mal mať vytvorenú jasnú 

vnútornú štruktúru systému merania a hodnotenia. Nevyhnutné je pouţiť taký informačný 

systém, ktorý bude integrovať sledovanie všetkých ukazovateľov. V mnohých podnikoch sú 
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uţ implementované rôzne informačné systémy s izolovanou orientáciou na marketing, finan-

cie, plánovanie a riadenie výroby, logistiku a pod. Úlohou manaţmentu výkonnosti procesov 

(ako jedného zo subsystémov procesného manaţmentu) nie je likvidovať existujúce infor-

mačné systémy, ale integrovať ich výstupy. To znamená, ţe rôzne ukazovatele lokalizované 

v rôznych informačných systémoch majú mať definovaný jednotný opis z centrálneho miesta, 

odkiaľ k nim moţno diferencovane pristupovať. A na tomto „centrálnom registri“ je uvedené 

aj miesto, kam sa priebeţné hodnoty zaznamenávajú. 

Údajová základňa, z ktorej sa priebeţné hodnoty získavajú. Ak nejde o jednoznačné prirade-

nie hodnoty danému ukazovateľu, je potrebné určiť vstupné údaje, z ktorých sa výsledná hod-

nota dosahuje. To je charakteristické predovšetkým pre syntetické ukazovatele, relatívne uka-

zovatele, ale aj rozdielové ukazovatele. Vţdy, ak je potrebný výpočet, malo by byť zrejmé 

z akých parciálnych subukazovateľov tvoriacich konečnú hodnotu, sa táto vypočíta. Kom-

plexnosť údajovej základne rastie, ak je potrebné vypracovať aj opis týchto subukazovateľov.  

Mechanizmus výpočtu ukazovateľa. Ak sa hodnota daného ukazovateľa získava z viacerých 

vstupných hodnôt, musí sa definovať mechanizmus výpočtu konečnej hodnoty (ak nie je vý-

počet automatizovaný). Pri zloţitých ukazovateľoch je vhodné pouţiť automatizovaný spôsob 

výpočtu, pretoţe hodnotenie výkonnosti je jednoduchšie z hľadiska moţnosti rýchleho rozho-

dovania sa pri nedostatočnej výkonnosti. 

Miera automatizácie výpočtu ukazovateľa. V tomto prípade sa pri opise ukazovateľa určí, 

ktoré jeho časti sú automatizované a ktoré je potrebné vypočítať manuálne. Akýkoľvek výpo-

čet však dnes moţno automatizovať, napríklad aj jednoduchým tabuľkovým procesorom ale-

bo špecifickým progamom, ako napríklad SPSS [2]. 

Zodpovednosť za hodnotenie ukazovateľa.  Zvyčajne je zodpovednosť za hodnotenie ukazo-

vateľa spojená zo zodpovednosťou za definovanie cieľovej hodnoty, to znamená, ţe jeden 

manaţér riadi „svoje“ ukazovatele. Toto hodnotenie má charakter sledovania vývoja procesu 

a v prípade, ţe nie sú dosahované poţadované parametre výkonnosti, tento manaţér zabezpečí 

nápravné opatrenie alebo hlási odchýlku vopred stanovenému vyššie postavenému manaţéro-

vi. Takéto hodnotenie výkonnosti má tak operatívny charakter. Zodpovednosť za hodnotenie 

teda súvisí predovšetkým s operatívnym hodnotením výkonnosti. Hodnotenie však realizujú 

aj iný manaţéri v podniku, prípadne vrcholové vedenie. To nie je potrebné zaznamenávať, 

pretoţe prístup k výsledkom výkonnosti moţno vopred stanoviť. 

Periodicita hodnotenia ukazovateľa. Zamestnanec zodpovedný za hodnotenie ukazovateľa by 

mal poznať frekvenciu s akou výkonnosť daného procesu prostredníctvom jednotlivých uka-

zovateľov hodnotí. Ak je systém merania a hodnotenia automatizovaný, môţe zodpovedného 

zamestnanca automaticky upozorniť na potrebu hodnotenia, prípade systém sám hlási odchýl-

ku, či uţ pozitívnu alebo negatívnu. Vrcholové vedenie, prípadne vopred určený zamestnanci, 

môţu k výsledkom zaujať stanovisko kedykoľvek, bez ohľadu na definovanú periodicitu hod-

notenia. 

Akcia pri prekročení hodnoty ukazovateľa. Kaţdá situácia, ktorá spôsobuje nedostatočnú vý-

konnosť podnikových procesov môţe mať špecifické príčiny so špecifickými spôsobmi ich 

riešenia. Pre kaţdý ukazovateľ by však mala byť určená systémová akcia a to v dvoch prípa-

doch, keď výkonnosť je v intervale „prekročenie“ alebo v intervale „neplnenie“. 

3 INOVAČNÁ AKTIVITA ZAMESTNANCOV 

Posledným pilierom v rámci všeobecného modelu zvyšovania výkonnosti podikových proce-

sov je systém inovačnej aktivity zamestnancov. Vstupom je motivácia zamestnancov ako zá-

kladný predpoklad pre dosahovanie kontinuálneho zvyšovania výkonnosti postupným zlepšo-

vaním. V tomto príspevku nie bliţšie opísaná tento aspekt k zvyšovaniu výkonnosti podniko-

vých procesov. Inovačná aktivita zamestnancov je daná nielen motiváciou, ale aj osobnost-

nými predpokladmi, uplatňovaním tímovej práce a celkovou podnikovou kultúrou. Manaţéri 
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podniku by mali podnecovať inovačnú aktivitu. Existuje celý rad prepracovaných a v praxi 

overených prístupov, ako by mali zamestnanci byť súčasťou zlepšovania a zvyšovanie výkon-

nosti. 

ZÁVER 

Výkonnosť ako ekonomická kategória je širokou problematikou s diferencovanými prístupmi 

k jej hodnoteniu. Kaţdá manaţérska disciplína prezentuje svoj pohľad na hodnotenie výkon-

nosti. Finančný manaţment bude preferovať sústavu finančných ukazovateľov, ekonomická 

analýza a účtovníctvo zase controlling, strategický manaţment bude implementovať riadenie 

strategickej výkonnosti Balanced Scorecard a napokon manaţment kvality hodnotí výkonnosť 

systému cez presne definované ukazovatele a oblasti hodnotenia. Spoločným menovateľom 

týchto prístupov je však realizácia činností, ktoré sú súčasťou podnikových procesov trans-

formujúcich vstupy na výstupy, preto zvýšenie výkonnosti procesov je predpokladom pre 

zvýšenie výkonnosti podniku ako celku. 
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ABSTRAKT 

Systémy riadenia podnikov sú orientované funkčne alebo procesne. Mieru ich orientácie do-

káţeme nielen kvalitatívne opísať, napríklad Hammerovým modelom zrelosti podniku 

a podnikových procesov, ale aj kvantitatívne vyčísliť pomocou indexu Rbpm. Takáto kvantifi-

kácia zaloţená na výpočte miery procesnej orientácie systému riadenia dáva predpoklad pre 

ďalší rozvoj podniku. Cieľom príspevku je opísať postup a kritériá procesného auditu ako 

predpokladu inovačného rozvoja podniku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Index Rbpm, Procesný audit, Systém riadenia 

ABSTRACT 

Enterprise management systems are either process-based or functional based. We can as de-

scribe their qualitative attributes as calculate their quantitative orientation. The qualitative 

attributes describes for example Hammer´s Process and Enterprise Maturity Model. The quan-

tification is based on calculation the rate of business process management application in man-

agement systems. The articles aims to show not to describe the process content auditing, but 

to calculate Rbpm index. 

KEY WORDS 

Index Rbpm, Process Audit, Management System 

ÚVOD 

Kaţdý podnik je vo svojej podstate nedokonalým systémom, ak uvaţujeme o človeku ako o 

jednom z jeho moţných prvkov. Podnik je sociálno-ekonomickým systémom. Nedokonalosť 

človeka je pre jeho subjektívne vnímanie objektívnej reality a nestále vnútorné prostredie 

významným predpokladom pre zdokonaľovanie akéhokoľvek podnikového systému. Analýza 

vplyvu ľudského faktora na dosahovaní výkonnosti podniku je súčasťou organizačného alebo 

personálneho auditu, kde sa ciele auditu primárne sústredia na zlepšenie činnosti subjektu 

riadenia (manaţérov), vyuţitie výkonnej zloţky (ľudských zdrojov) a ich vzájomných riadia-

cich a komunikačných väzieb. Procesný audit taktieţ uvaţuje s analýzou ľudských zdrojov, 

avšak na podnikový systém sa pozerá ako na komplex prvkov a ich vzájomných väzieb. Pro-

cesný audit je holistickou koncepciu auditu podniku. Procesný audit vytvára predpoklady pre 

inovačný rozvoj podniku, ktorým niektorí autori [3] rozumejú akékoľvek zlepšenie činností 

(dynamická stránka podnikového systému) alebo štruktúry podniku (statická stránka podni-

kového systému) v podobe organizačných, produktových alebo organizačných inovácií. Audit 

definuje aj norma ISO 19011:2003 ako systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces 

získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom 

sa plnia kritéria auditu. Vţdy musia existovať kritéria auditu – referenčný súbor postupov 

alebo poţiadaviek, ktorý sa porovnáva s dôkazmi auditu, pričom za dôkaz auditu sa zvyčajne 

povaţujú záznamy, konštatovania, skutočnosti alebo iné informácie týkajúce sa kritérií auditu, 

ktoré sú verifikované (dôkaz auditu môţe byť kvalitatívny alebo kvantitatívny). 
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1 POSTUP PROCESNÉHO AUDITU 

Rámcový model procesného auditu uvedený na obrázku 1 obsahuje základný postup a kritériá 

procesného auditu. Aplikácia procesného auditu nie je podmienená procesnou orientáciou 

systému riadenia alebo existenciou procesného modelu (reálne vyuţívaného pre potreby ria-

denia podniku alebo len formálne definovaného). Procesný audit vychádza z predpokladu, ţe 

kaţdá činnosť je súčasťou nejakého podnikového procesu a tie sa vykonávajú bez ohľadu na 

formu ich kodifikácie (procesný model, sústava organizačných noriem alebo ich kombinácia). 

Preto je uplatniteľný vo všetkých podnikoch. Postup procesného auditu sa diferencuje na au-

dit obsahu podnikových procesov a audit miery procesnej orientácie systému riadenia. 

1.1  Audit obsahu podnikových procesov 

Audit obsahu podnikových procesov je zaloţený na skúmaní konkrétnych podnikových pro-

cesov, ktoré podnik vykonáva pri poskytovaní sluţieb alebo výrobe. Model holistického pro-

cesného auditu znázorneného na obrázku 1 predpokladá existenciu troch skupín podnikových 

procesov, ktoré je potrebné podrobiť auditu: 

1. Metaprocesy – sú také podnikové procesy, ktoré definujú postup analýzy, tvorby a 

aktualizácie všetkých podnikových procesov bez ohľadu na ich kategóriu a mieru 

dôleţitosti. Medzi základné metaprocesy patrí analýza procesov, modelovanie proce-

sov a riadenie zmien procesov. 

2. Hlavné procesy – sú také podnikové procesy, ktoré priamo pridávajú hodnotu pre zá-

kazníka a v ktorých sa postupnou transformáciou reťazom činností mení produkt do 

konečnej podoby pre zákazníka, 

3. Podporné procesy – sú také procesy, ktoré pridávajú hodnotu pre zákazníka nepria-

mo, transformáciou sa nemení priamo produkt pre zákazníka, ale vytvárajú predpo-

klady pre chod hlavných podnikových procesov. Zvyčajne sa rozdeľujú na obsluţné 

a riadiace. 

Pri aplikácii auditu vlastného obsahu konkrétnych procesov sa ako prvé analyzujú procesné 

atribúty a ich parametre. Najčastejšie sa v podnikovej praxi analyzujú len niektoré z nich, 

napríklad trvanie činností a procesu vrátane prestojov, technické zariadenia a ľudské zdroje 

(vyuţiteľnosť), produktivita, kvalita (dodrţiavanie definovaných poţiadaviek medzi činnos-

ťami procesu v rámci podniku), priestorové usporiadanie procesu. Mnoţina všetkých proces-

ných atribútov je uvedená v tabuľke 1. 
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Obr.1  Model procesného auditu [7] 

Parameter atribútu je konkrétny ukazovateľ (metrika), ktorým vyjadrujeme stav skúmaného 

procesného atribútu. Ak je napríklad atribútom čas, parametrom môţe byť priebeţná doba 

trvania procesu. Druhým krokom pri audite obsahu podnikových procesov je analýza vecnej 

stránky transformácie procesu. 

 



 

515 

 

Atribúty procesu Atribúty činnosti Integrálne atribúty 

vlastník procesu 

štruktúra procesu 

vstup do procesu 

výstup z procesu 

externý dodávateľ 

externý zákazník 

vlastník činnosti 

vstup do činnosti 

výstup z činnosti 

interný dodávateľ 

interný zákazník 

pracovisko činnosti 

náklady 

pridaná hodnota 

čas 

produktivita 

kvalita 

znalosti 

inovácia 

Tab.1Mnoţina procesných atribútov  

Vecná stránka transformácie procesu skúma, akým spôsobom dochádza k dosahovaniu cieľa 

daného procesu, pri výrobnom procese to predstavuje napríklad konštrukčný návrh výrobku 

a technologický postup jeho výroby. Jedným z atribútov posudzovaných v prvom kroku audi-

tu obsahu procesov je aj štruktúra procesu, analýzou tohto atribútu je však posúdiť nadväz-

nosť činností (sériovo alebo paralelne) v priestore a nie ich vlastný obsah – vecnú stránku. 

Tretím krokom je analýza uplatňovaných metód a nástrojov riadenia v danom podnikovom 

procese. Táto etapa auditu vlastného obsahu procesov v niektorých prípadoch vytvára meto-

dický problém. Niekedy je aplikácia vybranej metódy riadenia samostatne definovaným pro-

cesom (napríklad dispečerské riadenie výroby), avšak v prípade posudzovania vecnej stránky 

procesu sa na ňu nazerá ako na spôsob (pravidlá) a obmedzenia procesu. 

Ako vyplýva z obrázku 1, po týchto troch krokoch nasledujú dve moţné činnosti auditu. Pr-

vou je, ţe sme dokázali po analýze atribútov, metód a vecnej stránky procesov identifikovať 

úzke miesta podnikových procesov alebo výsledky analýz podrobíme overovaniu s kritériami 

auditu. Na základe porovnania s týmito kritériami (referenčné a odvetvové procesné modely, 

benchmarky procesných modelov) sa dostávame opäť k identifikácii úzkych miest podniko-

vých procesov. Poslednou etapou auditu obsahu podnikových procesov je návrh optimalizač-

ných opatrení podnikových procesov a systému riadenia. Táto etapa je záverečnou 

a spoločnou aj pre audit miery procesnej orientácie systému riadenia. 

1.2 Audit miery procesnej orientácie systému riadenia 

Druhou významnou časťou procesného auditu je audit miery procesnej orientácie systému 

riadenia podniku. Tu rozoznávame dva prístupy. Prvým je aplikácia Hammerovho modelu 

PEMM (Process and Enterprise Maturity Model), kde sa analýzou vybraných faktorov kvali-

tatívne hodnotí úroveň (zrelosť) podniku a podnikových procesov. Ďalším prístupom je kvan-

tifikácia miery procesnej orientácie systému riaderiadenia a to výpočtom Rbpm Indexu, ktorého 

výsledkom je číslo vyjadrené v percentách zo štyroch moţných intervalov vyjadrujúcich sú-

časný stav systému riadenia. Po analýze kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky systému riade-

nia z hľadiska procesnej orientácie, nám vyplynú jednoznačné úzke miesta, ktoré je potrebné 

v systéme riadenia odstrániť aplikáciou špecifických optimalizačných návrhov (organizačná 

inovácia). 

2 KRITÉRIÁ PROCESNÉHO AUDITU 

Kritériá procesného auditu sú referenčné postupy alebo poţiadavky, ktoré sa porovnávajú 

s podnikovou realitou. Porovnaním tejto reality s poţiadavkami môţeme identifikovať nedos-

tatky a navrhnúť ich odstránenie. Pri procesnom audite sa uplatňujú tri skupiny kritérií: krité-

riá auditu obsahu podnikových procesov, kritériá modelu PEMM., kritériá indexu Rbpm. 

Kritériá auditu obsahu podnikových procesov: 

1. Referenčné procesné modely – sú to procesné modely, ktoré sú nezávislé na odvetví 

a obsahujú definíciu procesov, činností, ich atribútov a parametrov aplikovateľnú 
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v ktoromkoľvek podniku. Zvyčajne sú to podporné procesy (obsluţné alebo riadia-

ce), ktoré majú všeobecný charakter alebo vybrané hlavné procesy. 

2. Odvetvové procesné modely – sú to procesné modely, ktoré patria do skupiny refe-

renčných modelov, avšak obsahujú definíciu procesov, činnosti, ich atribútov 

a parametrov v kontexte hlavných procesov typických a špecifických pre dané od-

vetvie. 

3. Benchmarky procesných modelov – sú procesné modely, ktoré môţu patriť do sku-

piny referenčných alebo odvetvových procesných modelov. Ich vlastnosťou je, ţe 

predstavujú v danej skupine najlepšie procesné modely, to znamená, ţe všetky hod-

noty skúmaných atribútov a ich parametrov nadobúdajú najlepšie hodnoty. 

Pri všetkých troch druhoch procesných modelov slúţiacich ako kritériá auditu sa 

s podnikovou realitou porovnávajú atribúty a ich parametre, vecná stránka transformácie 

a uplatňované metódy a nástroje riadenia daného procesu. 

Kritériá modelu PEMM [1]: 

1. Procesné faktory – návrh (dizajn) procesov, vykonávatelia procesov, vlastník daného 

procesu, infraštruktúra, ukazovatele na hodnotenie výkonnosti. 

2. Podnikové faktory – vodcovstvo, podniková kultúra, odbornosť, prierezová kontrola. 

Kritériá Indexu Rbpm: 

1. R
1
bpm Hierarchia procesov. 

2. R
2
bpm Alokácia zdrojov podľa činností procesov. 

3. R
3
bpm Meranie výkonnosti procesov. 

4. R
4
bpm Hodnotenie výkonnosti procesov. 

5. R
5
bpm Zlepšovanie podnikových procesov. 

 

Celkvý index Rbpm sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

 

(1) 

 

 

kde, R
i
bpm je čiastkový index hodnotiaci vybranú oblasť podnikových procesov. Kaţdý čiast-

kový index obsahuje mnoţinu konkrétnych otázok. Odpovede na otázky nadobúdajú hodnoty 

uvedené v tabuľke 2. Otázky potrebné pre výpočet indexu sú uvádzané v iných dielach, naprí-

klad [8]. 

Hodnota Výsledok porovnania medzi kritériom auditu a podnikovou realitou 

4 Predmet otázky je úplne zavedený v praxi a aj dostatočne opísaný v procesnom 

modeli alebo organizačnej norme 

3 Predmet otázky sa v praxi dodrţiava avšak nie je dostatočne alebo vôbec opísaný 

v procesnom modeli alebo organizačnej norme 

2 Predmet otázky sa v praxi uplatňuje len čiastočne a je nedostatočne opísaný 

v procesnom modeli alebo organizačnej norme 

1 Predmet otázky sa v praxi vôbec neuplatňuje, ale je opísaný v procesnom modeli 

alebo organizačnej norme 

0 Predmet otázky sa v praxi vôbec neuplatňuje a nie je opísaný v procesnom mo-

deli ani v organizačnej norme 

Tab.2  Hodnotenie porovnávania kritérií auditu s podnikovou realitou  




n

i

i

bpm

n

R

1
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Výsledkom hodnotenia je percentuálne vyjadrenie, v akej fáze transformácie sa podnik na-

chádza. Existujú štyri intervaly: 90 – 100%, kedy hovoríme procesne orientovanom systéme 

riadenia podniku, 70 – 89%, kedy podnik implementuje procesné riadenie, 50 – 69%, kedy je 

podnik pripravený na začatie implementácie procesného riadenia a 0 – 49%, keď podnikový 

systém riadenia môţeme povaţovať za funkčne orientovaný. 

ZÁVER 

Procesný audit je holistickým prístupom k hľadaniu úzkych miest podnikových procesov. 

Audit obsahu procesov nám dáva pohľad na našu vlastnú prácu, kedy vieme sami identifiko-

vať úzke miesta alebo ich nájdeme v porovnaní s referenčnými (lepšími) podnikovými pro-

cesmi. Audit miery procesnej orientácie systému riadenia nám povie, ako ďaleko sme sa 

v procesnom riadení dostali a aká je úroveň nášho riadenia vo vzťahu k podnikovým proce-

som. Ako uvádza aj Hiadlovský [2], výkonnosť podniku je primárnym cieľom a k tomu má 

prispieť aj holistická koncepcia procesného auditu podnikových procesov a systému riadenia. 
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