
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF MANAGEMENT 
 

  

NÁVRH PODPORY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝROBY 
V INFORMAČNÍM SYSTÉMU 
PROPOSAL OF A SUPPORT OF PRODUCTION PROCESSES MANAGEMENT IN THE 
INFORMATION SYSTEM 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Mgr. JAN PEŠL 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. ZDEŇKA VIDECKÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2012  



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012
Fakulta podnikatelská Ústav managementu

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Pešl Jan, Mgr.

Ekonomika a procesní management (6208R161) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Návrh podpory řízení výrobních procesů v informačním systému

v anglickém jazyce:

Proposal for a Support of Production Processes Management in the Information System

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza procesů realizace produktu ve společnosti Fulgur, spol. s r.o.
Návrh podpory řízení výrobních procesů v informačním systému společnosti
Zhodnocení přínosů návrhu řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2.
výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN
978-80-247-2279-5. 
ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vydání. Praha: Grada Publishing,
2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Kompletní průvodce. 1. vydání. Brno: Computer Press,
2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.
TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1.vydání. Praha: Grada, 2007. 384 s.
ISBN 978-80-247-1479-0.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012.

L.S.

_______________________________ _______________________________
PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 31.05.2012



 Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpory řízení výrobních procesů 

v informačním systému firmy Fulgur, spol. s r.o. Cílem práce je navrhnout změny 

v informačním systému firmy, které by přispěly ke zvýšení efektivity výrobního procesu. 

 Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů souvisejících s popisovanou 

problematikou 

 Analytická část má za úkol popsat současné fungování procesů souvisejíc9ch 

s průchodem zakázky podnikem. 

 Návrhová část zahrnuje popis a specifikaci jednotlivých modulů a funkcí IS, které by 

měli být implementovány ke zvýšení produktivity výrobního procesu. 

 

 Klíčová slova 

 Informační systém, analýza procesů, výroba, návrh, zlepšení. 

 

 

 Abstract 

 This bachelor thesis deals with proposal of production process management in 

information system of company Fulgur, spol. s r.o. Aim of this thesis is to propose changes in 

information system of the company, that will effect in increasing effectivity of production 

process.  

 Theoretical part focuses on specifying concepts connected with described problematic.  

 Analytical part aims to describe contemporary function of all processes connected 

with passing the order through the company. 

 Proposal part covers description and specification of modules and functions, which 

should be implemented to increase effectivity of production process. 

 

 

 Keywords  

 Information system, process analysis,  production , propsal.
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Úvod 

 V současné době můžeme sledovat stále neustálý rozvoj informačních a 

telekomunikačních technologií. Tyto technologie dovolují mnohonásobně urychlit předávání 

prakticky nelimitovaného množství informací na jakoukoli vzdálenost. Díky těmto 

výdobytkům moderní společnosti se komunikace zpřehledňuje a zrychluje, což v dnešní době, 

kdy včas dodané potřebné informace znamenají náskok před konkurencí, znamená opravdu 

mnoho. K těmto moderním trendům se váže i nutnost tyto informace dlouhodobě a bezpečně 

uchovávat, mít k nim rychlý přístup a možnost je efektivně sdílet. Jsou to právě informační 

systémy (IS), které svým uživatelům tyto možnosti poskytují.  

 Předkládaná bakalářská práce se zabývá podporou řízení výrobních procesů 

v informačním systému firmy Fulgur, spol. s r.o. Uplynulých 15 let bylo ve většině podniků 

ve znamení zavádění informačních systému kategorie Enterprise Resource Planning (ERP), 

které v sobě integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními 

činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, 

fakturaci, a účetnictví. Je tedy více než zřejmé, že v  současné době je implementace, 

průběžný vývoj a vylepšování informačních systémů a jejich navázání na výrobní procesy 

nutností v každé společnosti, která to s konkurenceschopností na trhu myslí vážně. Samotný 

vývoj a implementace IS je záležitostí dlouhodobého charakteru. I po zprovoznění systému a 

všech jeho komponent je však nutno i nadále každý IS monitorovat, přizpůsobovat aktuálním 

požadavkům podniku a především se pokusit o jeho dovedení k co nejlepší funkčnosti 

z pohledu všech zainteresovaných osob. V případě komplexních ERP systémů se jedná bez 

nadsázky o všechny zaměstnance podniku. Tématem této práce je proto vytvoření návrhu na 

zlepšení podpory řízení výrobních procesů v informačním systému. Samotnému návrhu musí 

předcházet analýza současných procesů souvisejících s výrobou a analýza jejich podpory 

v rámci informačního systému ve výše zmiňované firmě. Na základě získaných poznatků 

z těchto kapitol je pak možno přistoupit k formulaci samotného návrhu a jeho následnému 

zhodnocení.   
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1. Cíle práce 

 Práce si klade za cíl, na základě vymezených metod, popsat a analyzovat všechny 

procesy související s průchodem zakázky podnikem a jejich podporu v rámci firemního 

informačního systému a především navrhnout zlepšení informační podpory výrobních procesů 

v tomto IS. Při globální analýze procesů bude kladen důraz především na procesy, které přímo 

souvisí s podporou výroby, nebo jsou určitým způsobem na výrobní sekci navázány. 

V návaznosti na detailní analýzu těchto procesů bude následovat část zabývající se „úzkými 

místy“ informačního systému, kde si autor klade za úkol především lokalizovat konkrétní 

nedostatky či problémy, které při zpracování jednotlivých zakázek vznikají. Další v pořadí je 

uvedena stěžejní návrhová část, jejímž cílem je navrhnout zlepšení nebo odstranění problémů 

lokalizovaných v kapitole předchozí. Jedná se především o navržení potřebných změn 

v jednotlivých modulech informačního systému, případně o návrhy na implementaci celých 

nových částí IS s přihlédnutím ke zvýšení efektivity výroby.  
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2. Teoretická východiska práce 

 V této části práce budou na základě dostupných zdrojů podrobněji rozebrány 

jednotlivé fenomény, které se dotýkají tématu práce. V tomto případě se jedná především o 

informační systémy, jejich jednotlivé součásti a přístupy k jejich inovacím. Dále je nutno 

stanovit si a definovat, co je to proces a přiblížit metodiku jejich analýzy užitou v této práci.   

 

2.1.  Informační systémy 

 Jednotná definice pojmu informační systém v dnešní době neexistuje. Je to dáno 

především různým přístupem uživatelů k IS a různým požadavkům podniků na jejich obsah a 

funkčnost. Informační systém však můžeme chápat jako systém vzájemně propojených 

informací a procesů, které tyto informace využívají především ke svému zefektivnění. 

Kvalitní IS je v současnosti nutnou podmínkou úspěšnosti firem ve všech oblastech 

podnikání. Hlavním důvodem nutnosti vlastnit kvalitní IS je to, že informační systém je 

jedním z hlavních faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti firmy. Potřeba 

kvalitního IS roste s významem informace a dnešní firmy jsou závislé na kvalitních a 

včasných informacích. Tato situace je způsobena především prudkým růstem informatizace 

společnosti a právě proto se v posledních letech výrazně, a to až několikanásobně, zvyšují 

objemy finančních prostředků investovaných do inovace informačních systémů a informační 

technologie (IS/IT) (ŠMÍD, 2008).  

 

2.1.1. Architektura IS 

V současné době je nejčastěji používaná tzv. třívrstvá architektura informačních 

systémů, která zahrnuje: 

1. Prezentační vrstvu 

2. Aplikační vrstvu 

3. Datovou vrstvu 

 
  Stejnou architekturu můžeme nalézt i u analyzovaného IS společnosti Fulgur, je tedy 

třeba alespoň rámcově přiblížit jednotlivé pojmy. 
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Obr. 1: Třívrstvá architektura IS (zdroj: ZELENÝ 2001) 

 
 

  Nejnižší úroveň informačního systému představuje datová vrstva. Jedná se vlastně o 

databázi poskytující společnou datovou základnu všem aplikacím IS. Datová vrstva zajišťuje 

funkce pro vkládání, získávání a modifikaci dat.  

  Prostřední vrstvou je vrstva aplikační, která má za úkol realizovat všechny 

transformace vstupních a výstupních dat – zajišťuje například funkčnost aplikací. Součástí 

aplikační vrstvy jsou také jednotlivé implementované moduly informačního systému, které 

mají na starost spravovat informace a poskytovat podporu konkrétním procesům a jejich 

vlastníkům (typické moduly jsou např. finance, sklad atd.). 

  Vrstva nacházející se nejblíže k uživateli se nazývá prezentační vrstva a jednoduše 

bychom ji mohli označit jako uživatelské rozhraní (SODOMKA, 2006, s. 128-139). 

 

2.1.2 Možnosti při zavádění a rozšiřování IS 

 V případě zavádění IS nebo při nutnosti změn ve firemních procesech a jejich 

promítnutí se do stavby a fungování stávajícího IS, existují v zásadě tři přístupy, jak danou 

situaci řešit: 

 

1. Rozvoj existujícího řešení: využívá se, pokud již firma má IS zaveden. Výhodou je 

především maximální využití existujících zdrojů a investic a také okamžité uspokojení 

stávajících potřeb. Mezi nevýhody však patří nemožnost garantovat splnění všech 

budoucích požadavků a z globálního hlediska také možné vyšší celkové náklady 

způsobené implementací složitých řešení, na které systém nebyl původně projektován. 
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2. Vývoj nového IS na míru: tento postup je možno zvolit, pokud firma zavádí první IS, 

případně jsou plánované změny tak komplexní, že je třeba celý systém vyprojektovat 

nanovo. Nevýhoda vyšších počátečních finančních a časových nároků se může odrazit 

v řízeném vývoji a naprostém přizpůsobení informačního systému potřebám firmy.  

3. Nákup komerčního softwarového systému a jeho případná customizace: Tento postup 

lze zvolit ve stejných situacích jako u vývoje IS nového. Mezi výhody řešení patří 

především nižší finanční náročnost z dlouhodobého hlediska a rychlejší implementace. 

Mezi nevýhody poté závislost na dodavateli a také fakt, že ne vždy je systém schopen 

dostát všem požadavkům uživatelů (HRADECKÝ a kol., 2008, s. 28). 

 

 Z výše uvedených možností samozřejmě nelze vybrat jednu konkrétní jako nejlepší 

řešení ve všech situacích. Vždy je třeba napřed zanalyzovat prostředí, ve kterém se firma 

pohybuje, její zaměření a finanční možnosti a na základě vyhodnocení těchto faktorů teprve 

zvolit konkrétní řešení. Stejný přístup je volen i v této práci, kde samotnému návrhu přechází 

komplexní analýza.  

 

2.2.  Definice procesů 

Procesní přístup není ani tak spojen se samotnými výrobními procesy, jak by se mohlo 

z tohoto pojmenování mylně zdát. Týká se totiž celého podniku a to včetně jeho nevýrobních 

a administrativních složek, které v některých případech svým objemem výrobu zcela zastíní.  

V tomto kontextu tedy můžeme proces definovat v souladu s normou EN ISO 9000:2000 jako 

„soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy 

na výstupy“1. Mezi nejčastěji užívané definice procesu patří: 

 

1. Proces je logicky nebo chronologicky seřazený soubor činností s definovanými vstupy 

a výstupy, které vytvářejí ucelenou hodnotu pro zákazníka procesu (FIALA – 

MINISTR, 2003, s. 51). 

2. Proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro 

jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje (ŘEPA, 2007, s. 13). 

3. Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, 

který má pro zákazníka hodnotu (HAMMER – CHAMPY, 2005, s. 40). 

                                                 
1 Dle normy EN ISO 9000:2000. 
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 Samozřejmě, definic je více, obecně z nich však vyplývá, že proces je realizován 

prostřednictvím činností, které na sebe mohou navazovat, nebo probíhat současně (BASL – 

BLAŽÍČEK, 2007, s. 49).  

  

 Jak již ze samotné definice vyplývá, ne všechny procesy ve firmě realizované mají 

stejnou „váhu“ a ne všechny se také vztahují přímo k finálnímu produktu či produktům. 

Z tohoto důvodu lze tedy procesy dělit na 3 hlavní kategorie: business procesy, řídící procesy 

a podpůrné procesy.  

 

Business procesy (někdy také nazývány jako hlavní) – klíčové procesy pro naplnění mise 

podniku zahrnující aktivity, které vytváří hodnotu.Jsou to často procesy velkého měřítka, 

jejichž výstupy užívají externí zákazníci, a které procházejí organizačními útvary firmy. Na 

jejich zlepšování by měla být zaměřena největší pozornost. 

Řídící procesy – poskytují směr a řízení celé firmy. Jsou zpravidla vykonávány vrcholovým 

vedením, které stanovuje cíle, vyvíjí a rozvijí strategii pro jejich dosažení a pochopitelně řídí 

jejich naplňování. Řídící procesy také řídí a formují business a podpůrné procesy. 

Podpůrné procesy – jejich úkolem je udržovat podnik v chodu. Většinou se jedná o 

jednoduché rutinní aktivity, takže často bývají outsourcovány. Jejich výstupy slouží vnitřním 

zákazníkům (HEJNA, 2007). 

Jako jednoduchý návod pro rozkódování příslušnosti procesu k některé z kategorií lze 

použít následující tabulku. 

 

Tab. 1: Rozdělení procesů dle jednotlivých kritérií (Zdroj: KALENDA, 2003) 

Vlastnost / typ procesu Business proces Podpůrný proces Řídící proces

Přidává proces hodnotu? ANO NE ANO 

Probíhá proces napříč 

společností? 

ANO ANO NE 

Má proces externí zákazníky ANO NE NE 

Generuje proces tržby? ANO NE NE 
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2.3. Metodika analýzy procesů 

 Nejužívanějším konceptem pro analýzu procesů z celofiremního hlediska je 

v současnosti tzv. procesní mapování. Výsledkem procesního mapování musí být vždy 

kompletní seznam všech firemních procesů, jejich popis a nakonec také stanovení jejich 

vzájemných vztahů. Abychom mohli dané procesy lépe prozkoumat a především si ujednotit 

jejich hlavní komponenty, můžeme v souladu s autorskou dvojicí Basl a Blažíček konstatovat, 

že každý proces musí zahrnovat pět níže definovaných, s ním souvisejících „objektů“: 

  

1) Cíle – co má být procesem dosaženo 

2) Vstupy – jakékoliv objekty, které jsou procesem spotřebovávány, jedná se jak o 

suroviny a informace, tak i o lidské zdroje 

3) Výstupy – samotný produkt procesu 

4) Podpůrné objekty – suroviny či informace, které jsou procesem užívány, avšak 

nejsou spotřebovávány (v námi analyzované výrobě je to typicky projektová 

dokumentace) 

5) Vlastníci procesu – zaměstnanci, kteří řídí běh procesu (BASL – BLAŽÍČEK, 2007, 

s. 88) 

 

 Procesy v sobě zahrnují všechny činnosti ve firmě vykonávané. Z toho důvodu je za 

optimální řízení procesu považován takový způsob, kdy je celý proces řízen, monitorován a 

vykazován vlastníkem procesu, který celý proces řídí s ohledem na přání zákazníka. Protože 

ne všechny procesy nacházejí své zákazníky vně podniku, můžeme v této souvislosti hovořit o 

zákaznících externích a interních2.  

 

Externí zákazník je zákazník, který využívá výstupů některých firemních procesů a nachází 

se mimo její organizační strukturu. 

Interní zákazník je zákazník využívající výstupů firemních procesů nacházející se uvnitř 

firmy. 

 

Samotná analýza procesů bude v této práci zpracována za pomoci čtyř základních 

kroků:  

1) Identifikace procesu 
                                                 
2 V některých publikacích je možno setkat se i s pojmy zprostředkující zákazník a tzv. zainteresovanými 
subjekty. V rámci této práce je však dostačující operovat se zákazníky externími a interními.  
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a) definice vstupu do procesu – jasně definované požadavky 

b) definice výstupů procesu – jasně definované požadavky 

2) Základní popis procesu  

a) popsání činností a jejich sledu, které se v procesu odehrávají 

b) stanovení veličin, za jejichž pomoci je možno měřit účinnost procesu 

c) stanovení zodpovědností za jednotlivé činnosti uvnitř procesu 

3) Přiřazení kategorie procesu 

4) Verifikace vazeb v rámci procesní mapy (MINISTR – KUHN, 2009) 

 

Jednotlivé identifikované procesy je dále možno členit na subprocesy. Subproces je 

část procesu, která vykazuje výkonovou, časovou, prostorovou nebo organizační homogenitu. 

Dělení na subprocesy je užitečné vzhledem k velikosti a přehlednosti modelů a může být 

podle míry složitosti i víceúrovňové. Dále je třeba mít na paměti, že každý výstup z procesu 

musí navazovat na vstup do procesu jiného, tzn. že nesmí zůstat „viset ve vzduchu“3. 

 Proces může být reprezentován několika způsoby, mezi něž patří slovní popis 

(neformální forma, vhodná pro procesy s převládajícími manuálními činnostmi), orientovaný 

graf (vizuální forma) nebo definice procesu (strojově srozumitelná forma, používaná pro 

procesy s převládajícími automatizovanými činnostmi) (BALVÍNOVÁ, 2011). 

V předkládaném textu budou procesy reprezentovány vizuální formou za pomoci procesních 

map a dále jejich slovním popisem zahrnujícím vysvětlení konkrétních kroků nutných 

k úspěšnému vykonání procesu.  

                                                 
3 Mapování procesů [online]. 2008 [cit. 2012-5-27]. Dostupné z: http://www.komora-
khk.cz/business/documents/?soubor=moduly/5-jakost/06-procesni-model-systemu-managementu-jakosti/06-01-
mapovani-procesu.pdf 
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3. Představení společnosti 

 Společnost Fulgur, spol. s r.o. byla založena v roce 1996 v Brně a její specializací jsou 

především produkty přenosného a záložního napájení. Specializuje se tedy zejména na prodej 

baterií, akumulátorů, bateriových sestav, nabíječek, testerů a produktů podobného charakteru. 

Vzhledem k širokým možnostem individuálních požadavků na poli záložního napájení byla 

následující rok po založení společnosti vybudována i dílna specializovaná na výrobu 

bateriových a akumulátorových sestav, která byla následně v roce 2009 kompletně 

přebudována v souladu s měnícími se technologickými trendy a požadavky zákazníků. 

V současné době tedy společnost disponuje velice moderními stroji, přístroji a nástroji 

umožňujícími produkovat zboží v požadované kvalitě. Skladovací, provozní i výrobní 

prostory se nachází v Brně.  

  Zákazníky Fulguru jsou především výrobní, obchodní a servisní firmy se zaměřením 

na sdělovací a komunikační techniku, počítače, přenos dat, foto a video techniku, 

zdravotnictví, policejní, vojenskou a bezpečnostní techniku, elektrické ruční nářadí, UPS 

systémy, hobby produkty a mnoho dalších odvětví. Na českém a slovenském trhu společnost 

zastupuje přední světové výrobce jako jsou Panasonic, Ansmann, Sanyo, Fiamm, Varta a 

Saft4. 

 Všechny v práci popisované jevy, činnosti a procesy se týkají jmenované společnosti a 

konkrétně akumulátorové a bateriové dílny.   

 

3.1.  Organizační struktura společnosti 

 Z hlediska řízení chodu společnosti je Fulgur rozdělen na osm tzv. divizí. I když 

v tomto případě se nejedná o typickou v literatuře popisovanou divizní organizační strukturu 

společnosti (viz přiložený organigram). Každá z těchto divizí dále zahrnuje tři samostatná 

oddělení. Každé oddělení samostatně i každá divize jako celek mají dle vnitropodnikových 

směrnic nastaveny úkoly a především cíle. Podřízeny přímo vedení společnosti jsou divize 

Komunikace, Kvalifikace a Veřejnost, vlastní vedoucí pracovníky na pozicích Obchodní 

ředitel, Finanční ředitel a Výrobní ředitel, poté mají divize Prodej, Velkoobchod, Finance a 

                                                 
4 Profil společnosti FULGUR , spol. s r. o. [online]. 1993 [cit. 2012-5-27]. Dostupné z: 
http://www.fulgur.cz/profil-spolecnosti/. 
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Výroba. V následující části budou stručně shrnuty úkoly a cíle jednotlivých oddělení a divizí 

jako celku. 

 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti (zdroj: autor) 

 

3.1.1. Divize Vedení 

 Divize Vedení má za úkol zajistit, aby firma byla právně, finančně a majetkově 

zabezpečená, prosperující a expandující. Taktéž jí náleží formulace jasné a dlouhodobé 

strategie společnosti.  

 

3.1.2. Divize Komunikace 

 Divize Komunikace je přímo podřízena Vedení a jejím primárním úkolem 

(produktem) je zajistit fungující organizační strukturu s etablovanými, loajálními a 

produktivními pracovníky. Zahrnuje tři podřízená oddělení, která mají taktéž jasně definované 

produkty své činnosti. Oddělení personalistiky má za úkol vybírat a umisťovat pracovníky, 

oddělení komunikace zajišťuje fungující komunikaci a kancelářskou techniku a oddělení 

kontroly má za úkol udržovat u pracovníků produktivitu a etické chování.   
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3.1.3. Divize Kvalifikace 

 Divize Kvalifikace je taktéž podřízena přímo vedení a jejím cílem je udržovat 

efektivní, kvalifikované a zlepšující se zaměstnance, kteří ovládají definované postupy. Stejně 

jako ostatní divize, zahrnuje i tato tři podřízená oddělení se specifičtějšími úkoly. Oddělené 

kontroly kvality musí zjišťovat, analyzovat a registrovat vady a reklamace, oddělení 

vzdělávání má za úkol udržovat dobře vyškolené pracovníky, kteří ovládají kvalitní produkty 

a oddělení korekce udržuje správně zkorigovanou firmu. 

 

3.1.4. Divize Veřejnost 

 Je to třetí a poslední divize podléhající přímo vedení. Jejím cílem je budovat a 

udržovat dobré jméno firmy a zajišťovat vzrůstající počet zákazníků a nových provozoven.  

Podřízená oddělení a jejich přidělené úkoly jsou následující. Oddělení kontaktování nových 

zákazníků má za úkol přivádět do firmy konkrétní nové zákazníky, kteří mají zájem o 

vyráběné produkty. Oddělení kontroly trhu buduje dobré jméno firmy a oddělení expanze se 

stará o monitoring trhu a zavádění nových provozoven.  

 

3.1.5. Divize Velkoobchod 

Vedoucím divize Velkoobchodu je obchodní ředitel a její produkt je jednoznačný - 

převzaté zboží zákazníkem. Taktéž pod sebou zahrnuje tři dílčí oddělení se samostatnými 

úkoly. Oddělení nákupu zboží musí včas zajišťovat požadované zboží na skladě, zatímco 

oddělení skladu musí toto zboží správně přijímat a ukládat dle podnikových směrnic. 

Oddělení odbytu má poté na starosti správnou expedici zboží na prodejny či ke koncovému 

zákazníkovi. 

  

3.1.6. Divize Prodej 

 Vedoucím divize Prodeje je stejně jako v případě velkoobchodu obchodní ředitel. Jako 

produkt divize je definovaný stav, kdy je obrat firmy vyšší než výdaje a rezervy. Na plnění 

tohoto úkolu se podílí oddělení marketingu, které zjišťuje potřeby a možnosti zákazníků, dále 

tzv. informační servis, který má na starost udržovat zákazníky informované a zajímající se o 

produkty formy a nakonec oddělení prodeje, které má na starosti udržovat vzrůstající trend 

v počtu objednávek.  
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3.1.7. Divize Finance 

Vedoucím divize Financí je finanční ředitel. Účelem této organizační jednotky je mít 

vždy peníze, majetek a rezervy firmy pod kontrolou. Na tomto úkolu se také podílí tři 

oddělení se specifickými úkoly. Oddělení příjmů má na starosti peníze na účtu a v pokladně, 

oddělení výdajů se stará o optimalizaci výdajů tak, aby byl zabezpečen zdravý chod 

společnosti  a účtárna má za úkol udržovat dobře, přesně a přehledně vedenou účetní evidenci 

firmy.  

 

3.1.8. Divize Výroba 

Hlavním vedoucím v divizi Výroby je výrobní ředitel. Produktem této divize je plně 

funkční výrobek a hladce fungující výroba. O naplnění cíle této organizační jednotky se taktéž 

starají tři oddělení. Oddělení přípravy výroby, které zajišťuje včas a v dostatečném množství 

připravený materiál a příslušenství do výroby, dále oddělení samotné výroby, jejímž cílem je 

zajistit plně funkční a bezpečně uložený výrobek, a to vše za podpory servisu výroby, který 

udržuje stroje a zařízení provozuschopné.  
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4. Globální analýza procesů 

 V této části práce bude stručně charakterizován analyzovaný informační systém a jeho 

jednotlivé moduly. Dále bude popsán průchod zakázky podnikem a hlavní procesy související 

s realizací finálního produktu. Cílem je především zmapování jednotlivých procesů, 

zdokumentování jejich návazností, zpracovávaných dat, určení vlastníků těchto procesů a 

vztahů mezi nimi. 

 V rámci nejjednoduššího dělení procesů dle jejich příslušnosti na hlavní, řídící a 

podpůrné, můžeme tyto rozdělit i následovně – viz obr. 2. 

 

Obr. 3: Grafický přehled  procesů vykonávaných ve firmě Fulgur a jejich členění dle 

kategorií. (zdroj: autor) 
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 Tato práce se zabývá pouze procesy definovanými jako hlavní, které jsou podrobněji 

popsány níže. Při jejich analýze jsem vycházel především z návazné vnitrofiremní 

dokumentace a rozhovorů s konkrétními pracovníky.  

 

4.1.  Informační systém společnosti a jeho moduly 

 Firma Fulgur si z výše uvedených tří možností zavedení informačního systému 

(kapitola 2.1) zvolila výrobu IS na míru. Tento IS pro ni  vyrobila a nyní spravuje společnost 

KELOC CS, s.r.o. Informační systém byl ve firmě zaváděn postupně od roku 2002. Původně 

zahrnoval pouze správu objednávek a financí, podpora procesů výroby byla postupně 

implementována až po roce 2004. S rozšířením portfolia služeb společnosti a založením 

několika dceřiných společností, které se zabývají například pohostinstvím a jinými službami, 

bylo do stávajícího IS implementováno čím dále více funkcí a v současnosti se jedná o 

rozvětvený systém poskytující širokou škálu využití pro všechny zaměstnance. Stejný systém, 

který se používá pro popisovanou výrobu akumulátorů používají například i kuchaři 

v penzionu vlastněném jednou z dceřiných společností. Pro majitele a odpovědné pracovníky 

jsou tak data ze všech oblastí přístupná v rámci jednoho IS. V následující částí se blíže 

seznámíme s jednotlivými moduly IS užívanými k podpoře realizačního procesu 

znázorněného na obrázku 3. 

 

4.1.1. Modul nákup a prodej 

 Tento modul slouží především pro efektivní podporu a řízení obchodních procesů. 

Jeho hlavními uživateli jsou zaměstnanci divizí Prodej a Velkoobchod, jimž umožňuje 

přehlednou formou tvořit, evidovat a vyhledávat jednotlivé objednávky. Zahrnuje dokumenty 

jako nákupní poptávky, nákupní objednávky, dodací listy, vydané faktury atd. Předlohy ke 

všem dokladům jsou uživatelsky definovatelné, lze využívat širokých možností dělení 

zákazníků do odběratelských kategorií, tvorby cen, slev či přirážek a mnoha dalších funkcí, 

jež uživateli usnadňují práci.   

 

4.1.2. Modul skladové hospodářství 

 Modul skladové hospodářství slouží k evidenci příjmů a výdejů zboží, ke sledování 

toku zboží a jeho skladových stavů a mimo jiné také vytváření podkladů pro inventuru. 

Skladové položky je v databázi možno dělit na materiál pro výrobu, hotové výrobky, 
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polotovary, případně obchodní zboží. Každou z těchto položek je možno přidělit 

k jednotlivým zakázkám, zobrazovat její celkové množství, blokované množství, případně 

množství již objednané, avšak zatím nedoručené. Hlavními uživateli tohoto modulu jsou 

pracovníci oddělení skladu v rámci divize Velkoobchod.  

 

4.1.3. Modul finance 

 Modul finance slouží k evidenci veškerých finančních toků v rámci organizace a všech 

činností s nimi souvisejících. Hlavními uživateli jsou pracovníci divize Financí a zásadní 

informace poskytuje tento modul také vedení společnosti. Součástí modulu jsou funkce pro 

práci s fakturami, pohledávkami, závazky, bankovními i nebankovními platbami, příjemkami, 

výdejkami a všemi ostatními typy dokladů. V současné době se ve spolupráci s firmou 

KELOC připravuje implementace funkce automatického připisování plateb k jednotlivým 

zakázkám založená na on-line spojení s bankovním účtem. 

 

4.1.4. Modul výroba 

 Tento modul je užíván převážně zaměstnanci výroby a je přizpůsoben požadavkům 

firmy, tzn. k plánování a řízení výroby malého rozsahu. Umožňuje k jednotlivým typům 

výrobků vytvářet a editovat technologické postupy, které jsou následně v kartě každého 

výrobku k dispozici. Dále umožňuje k jednotlivým zakázkám přiřadit požadavky na materiál a 

okamžitě také zobrazit jeho dostupnost díky propojení s modulem skladového hospodářství. 

Zaměstnancům přehlednou formou zobrazí všechna data potřebná pro realizaci zakázky, mezi 

něž patří především technická dokumentace, kusovník jednotlivých dílů a jejich skladová 

dostupnost. Vzhledem k zaměření práce je tento modul blíže rozebrán v části č. 5 věnující se 

detailní analýze procesu výroby z hlediska informačního systému.  

 

4.1.5. Modul správa systému 

 Tento modul se vztahuje především ke správě funkcí a práv jednotlivých uživatelů či 

jejich skupin. Práva se vztahují především k možnostem vykonávat určité funkce (vkládání, 

modifikace, mazání…) popřípadě k přístupu k určitým datovým třídám či jejich atributům. 

Jednoduše řečeno, tento modul upravuje k čemu a za jakých podmínek má určitý uživatel IS 

přístup a jakým způsobem může do obsahu IS sám zasahovat. Uživateli tohoto modulu jsou 

především pracovníci vedení. 
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 4.2.  Průchod zakázky podnikem – klíčové procesy ve firmě 

 Vzhledem k zaměření práce není nutno zabývat se všemi procesy, které se ve firmě 

realizují. Důležité je zaměřit se především na procesy, které přímo souvisí se samotnou 

výrobou, tzn. jí předchází či následují. K nejjednoduššímu pochopení všech návazností je 

možno sestrojit mapu procesů, ze kterých se skládá kompletní průchod zakázky podnikem od 

samotné objednávky zaslané zákazníkem až po doručení a platbu objednaného zboží. Na 

přiloženém grafu jsou jednotlivé procesy vyznačeny, seřazeny horizontálně dle oddělení 

zodpovídajících za jejich průběh a propojeny za pomocí vazeb, které ilustrují jejich propojení 

a návaznosti. Jak již bylo řečeno výše, na obou koncích tohoto globálního celofiremního 

procesu stojí zákazník, v tomto případě samozřejmě externí. V následujících částech budou 

jednotlivé procesy popsány a k vybraným přiloženy procesní mapy, včetně případného 

vymezení a popisu jednotlivých subprocesů.  

   

Obr. 4: Úvodní mapa realizačního procesu (zdroj: autor) 
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4.3.  Hlavní procesy  

4.3.1. Přijetí objednávky 

 Cílem tohoto procesu je rozhodnout o přijetí či odmítnutí doručené objednávky. Jako 

vstup můžeme identifikovat samotný doručený požadavek, o kterém se má rozhodovat, a jako 

výstup poté samotné rozhodnutí. Výhradními vlastníky procesu jsou pracovníci obchodního 

oddělení, kteří mohou při rozhodnutí používat dřívější kalkulace, výrobní postupy a další 

dostupné podpůrné dokumenty. 

 Proces samotný probíhá následujícím způsobem. Jakoukoli formou doručenou 

objednávku je nejprve nutno posoudit z hlediska možností a limitů výroby a taktéž z hlediska 

rentability. V případě nového produktu je nutno provést finanční kalkulaci a předložit ji ke 

schválení zákazníkovi. V případě akceptace ceny je objednávka přijata, v opačném případě 

nikoliv. Samotné přijetí zakázky může být realizováno ústně či písemně. Ústně se zakázky 

přijímají většinou u trvalých odběratelů a jejich typického sortimentu. Písemně se přijímají 

v případě, že si to kterákoli ze stran přeje. Písemná forma má podobu tzv. zakázkového listu, 

který zahrnuje požadovaný počet komponent, jejich cenu a termín dodání, podpis zákazníka, 

podpis prodejce, razítko firmy Fulgur a údaj o počtu přiložených listů s požadavky na výrobu 

nebo s již konkrétní výrobní dokumentací. Při zadávání zakázek do informačního systému je 

třeba rozlišovat prodejní zakázky a výrobní zakázky. V případě prodejních zakázek se jedná 

pouze o přeprodej zboží, zatímco u zakázek výrobních se jedná o výrobu produktu s vlastní 

přidanou hodnotou.   

 Jednotlivé procesní kroky jsou znázorněny v přiložené procesní mapě. Při analýze 

efektivnosti procesu jsou z naměřených hodnot porovnávány především trendy tržeb 

v meziročních srovnáních a trendy vývoje tržeb v jednotlivých měsících a na jednotlivých 

místech.  
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Obr. 5: Mapa procesu přijetí objednávky (zdroj: autor) 

 

 

4.3.2. Evidence objednávky 

 Velice jednoduchý proces, který prakticky spočívá pouze v zadání specifikované 

zakázky do informačního systému dle vnitropodnikových norem takovým způsobem, aby 

byly dostupné všechny nutné informace pro realizaci navazujících procesů. Vlastníky procesu 

jsou odpovědní pracovníci oddělení financí. Jako vstup slouží specifikovaná objednávka 

z oddělení prodeje a výstupem je zaevidovaná zakázka včetně seznamu nutných komponent.  

Na základě odsouhlasené objednávky získá finanční oddělení také podklady pro fakturaci, 

které taktéž zaeviduje do IS. Celý postup ilustruje přiložená jednoduchá procesní mapa.  
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Obr. 6: Mapa procesu evidence objednávky (zdroj: autor) 

 

4.3.3. Zajištění požadovaného zboží (nákup) 

 Cílem procesu nákupu je zajistit potřebné zboží pro účely dalšího prodeje či výroby. 

Jako vstup slouží v tomto případě zaevidovaná zakázka včetně seznamu nutných komponent a 

výstupem je naskladněné a připravené zboží pro další užití. Jako podpůrné objekty slouží 

především dokumenty k nákupu zahrnující výčet obchodních partnerů, jejich slevy, rabaty 

atd. Zodpovědní za hladký průběh procesu jsou pracovníci oddělení velkoobchodu. 

  Pokud je jednou zakázka zaevidována jako přijatá (startovací událost procesu nákupu), 

pověřený pracovník nákupu musí provést kontrolu skladové dostupnosti požadovaného zboží. 

Pokud je zboží skladem a není přiřazeno k žádné další objednávce, je možno proces uzavřít a 

objednávku „odeslat“ dále. Není-li zboží skladem, je nutno vytvořit požadavek k jeho nákupu, 

v případě jeho následného schválení sestavit a odeslat objednávku a pohlídat doručení 

objednaného zboží a jeho příjem na sklad. Schválená objednávka se zpracovává podle 

zvyklostí a požadavků dodavatele, které jsou pověřenému pracovníkovi buď známy za 

zkušenosti, nebo jsou u všech pravidelně využívaných dodavatelů k dohledání v informačním 

systému. Po dodavateli je vyžadováno potvrzení objednávky včetně termínu dodání, které 

jsou zadány do ISu jako důležitý údaj pro uvolňování obchodních nabídek a objednávek. 

Pověřený pracovník velkoobchodu dodržování těchto termínů kontroluje a případné změny 

znovu zadává do IS.  

 Analýza efektivnosti procesu probíhá v tomto případě především dle finančních 

ukazatelů (obrat klíčových zákazníků, hodnota zboží na skladě) a analyzují se zejména trendy 

zásob a podíl klíčových dodavatelů na obratu firmy.  

  V procesu nákupu můžeme identifikovat dva subprocesy. Jedná se o subproces 

Sestavení objednávky a Doručení zboží a příjem na sklad.  
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Obr. 7: Mapa procesu zajištění požadovaného zboží (zdroj: autor) 

 
 
4.3.3.1. Subproces sestavení objednávky 

 Prvním impulsem pro subproces sestavení objednávky je schválený požadavek na 

nákup zboží zadaný v informačního systému. Ten v tomto případě můžeme označit jako 

procesní vstup. Pokud se jedná o běžně objednávanou položku, stačí jednoduše z rolovacího 

menu vybrat typ požadovaného produktu, vypsat počet kusů a uvést předpokládaného 

odběratele, případně určit, na který z výrobních projektů má být zboží použito. Jedná-li se o 

nově zakládanou položku, je nutno přiložit její specifikaci, předpokládanou cenu a způsob 

užití a taktéž nalézt nejvýhodnějšího dodavatele. Vzhledem k velikosti firmy probíhá domluva 

o nákupu nového druhu zboží spíše ústně a nákupní oddělení spolu s obchodníkem položku 

založí, aby nemusela projít oficiálním procesem „schvalování“. Subproces sestavení 

objednávky ilustruje přiložená procesní mapa. Výstupem procesu je pak samotná sestavená 

objednávka. Jako podpůrné objekty můžeme v tomto případě identifikovat dokumenty 

k nákupu – dodavatelské smlouvy, množstevní slevy, rabaty atd. Vlastníky procesu jsou 

pracovníci oddělení velkoobchodu.  
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Obr. 8: Mapa subprocesu sestavení objednávky (zdroj: autor) 

 

4.3.3.2. Subproces doručení zboží a příjem na sklad 

 Cílem tohoto subprocesu je mít zboží připravené na skladě k dalšímu zpracování. Jako 

vstup slouží doručené zboží, které se za podpory manuálu k naskladnění naskladní a 

výstupem procesu je poté v pořádku naskladněné zboží.   

 Příprava k naskladnění se děje na základě avíza o dodávce od dodavatele. Pokud je 

potřebné založit na zboží novou kartu v modulu skladového hospodářství v informačním 

systému, postupuje se dle vnitrofiremní směrnice. Jakmile je objednané zboží do firmy 

doručeno, následuje jeho příjem na sklad. Příjem je možno provést pouze v návaznosti na 

jeden z následujících typů dokladů: příjemky (vnitrofiremní pohyb zboží či naskladnění 

dokončených finálních výrobků), výdajového pokladního dokladu či faktury. Úkolem 

zaměstnance zodpovědného za naskladnění zboží je v souvislosti s tímto procesem především 

zaevidování typu dokladu a všech jeho náležitostí do informačního systému, dále provedení 

stanovené kontroly jakosti, která sestává především z kontroly množství a typu doručeného 

zboží a také vizuální kontroly balení. V případě jakýchkoli pochybností, je nutno obal zboží 

neprodleně vybalit a zkontrolovat, zde je vše v pořádku. Bylo-li zboží hrazeno hotově při 

převzetí, je nutno přiřadit jak výdajový pokladní doklad, tak příjemku, bylo-li přijato na 

fakturu, je nutno evidovat k příjemce danou fakturu. U každého zboží je možno jednoduše 

30 



dohledat stav platby – tzn. jestli již za něj firma uhradila či ne. Na základě těchto údajů může 

být zboží v IS vedeno jako 1. zaplaceno + naskladněno nebo 2. faktura + naskladněno.  

 Jak je patrné z přiložené mapy průchodu zakázky podnikem, v tomto bodě je 

z hlediska procesů možná dvojí cesta. Nakoupené zboží může být ve stejném stavu 

přeprodáno koncovému zákazníkovi, nebo je dále použito jako součást komplexnějšího 

produktu ve výrobě – zde se jedná o již jednou zmíněné dělení na prodejní a výrobní zakázky. 

 

Obr. 9: Mapa subprocesu doručení zboží a příjmu na sklad (zdroj: autor) 

 

4.3.4. Technologická příprava výroby 

 Předchozí procesy se zabývaly pouze nákupem, evidencí a skladováním zboží, nyní 

však přichází na řadu procesy spojené se samotnou výrobou. Výrobě předchází konkrétní 

objednávka zákazníka, ve které jsou specifikovány požadované funkce finálního produktu 

(velikost, výdrž, zapojení, typ kabeláže, typ izolace atp.). Tuto objednávku obchodní zástupce 

firmy v drtivé většině případů předem zkonzultuje s výrobními techniky a na základě 

zadaných požadavků společně sestaví přibližnou technickou specifikaci, kusovník nutných 

součástí a stanoví přibližnou cenu. V této fázi záleží především na složitosti výrobku, přičemž 

s jednoduchými řešeními jsou pracovníci schopni si poradit „v terénu“, zatímco komplexnější 

zakázky je nutno připravit a řešit v kooperaci s výrobním oddělením. V případě složitějších 
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řešení přichází na řadu technologický specialista, který musí ještě před započetím výroby 

sestavit výrobní dokumentaci, přičemž musí dbát především na efektivnost výroby a dostupné 

technologie. Výrobní dokumentace musí obsahovat kusovník potřebných dílů, technologický 

postup, seznam potřebných nástrojů a případné další podpůrné dokumenty. Tato výrobní 

dokumentace je technologem nahrána do IS, kde je vždy dostupná všem zainteresovaným 

zaměstnancům v kartě výrobku či konkrétní objednávce. Mnoho produktů je k výrobě 

zadáváno opakovaně ve stejných intervalech, zde tedy není třeba zavádět nový technologický 

postup či zakládat novou objednávku materiálu.  

 Shrneme-li si tedy jednotlivé procesní atributy, pak můžeme jako cíl procesu označit 

bezchybně a kompletně připravené podklady pro pracovníky výroby, přičemž jako vstupy 

slouží požadavky od zákazníka, zatímco výstupem je samotná technická dokumentace, která 

je sestavována s podporou výrobních a strojních manuálů, dokumentů k předchozím 

realizovaný zakázkám atd. 

 

4.3.5. Výroba 

 Prošel-li produkt všemi předchozími fázemi, dostává se do samotné výroby. Vzhledem 

k tématu práce se na tento proces a především jeho podporu v rámci informačního systému 

zaměříme podrobněji v následující části. Cílem procesu výroby je dle firemní normy s co 

nejmenšími náklady a s co nejvyšší produktivitou uspokojovat požadavky zákazníků na 

výrobu zadaných produktů (především průmyslových baterií). Jako vstup je v tomto případě 

uvažován konkrétní materiál a výstupy jsou hotové výrobky dle specifikace zakázky. 

Vlastníky procesu jsou pracovníci výroby, kteří pracují za podpory dokumentů TPV 

specifikovaných v kapitole 4.2.4. a dále výrobních a strojních manuálů. U produktů, jejichž 

výrobní dokumentace byla zpracována ještě před zavedením informačního systému, však 

potřebné dokumenty nejsou v IS dostupné, zaměstnanci je mají pouze v tištěné podobě. 

Efektivnost procesu se měří především ukazateli objemu zakázkové činnosti a produktivitou 

práce.  

 Nyní ještě krátce k samotnému průběhu procesu výroby. Přebírání objednávek probíhá 

tak, že si každý zaměstnanec vybere z fronty čekajících výrobních zakázek libovolnou z nich 

dle svého uvážení, přičemž musí dávat přednost zakázkám označeným jako urgentní. 

Zaměstnancům tedy není práce přidělována nadřízeným pracovníkem, nýbrž si ji přidělují 

sami. Blíže je tento postup rozebrán v kapitole 5. Po převzetí musí zaměstnanec 

překontrolovat dostupnost všech součástí nutných pro kompletaci dané výrobní zakázky. 
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Jsou-li všechny díly dostupné, pracovník si je proti podpisu na výdejce vyzvedne ze skladu. 

Dělník nadále vyhledá příslušný technologický postup, který prostuduje a v případě nejasností 

probere s mistrem či tvůrcem postupu. Poté navazují tři subprocesy charakterizované níže: 

kompletace výrobku, odzkoušení výrobku a předání hotových výrobků na sklad.  

 

Obr. 10: Mapa procesu výroby (zdroj: autor) 

  

4.3.5.1. Subproces kompletace výrobku 

kové výroby a tudíž nejednotnosti 

4.3.5.2. Subproces odzkoušení výrobku 

ě testován. Metody testování v případě 

umu

 Vzhledem k převládajícímu charakteru zakáz

výrobních procesů, se může pro každou jednotlivou objednávku proces kompletace lišit ve 

všech možných směrech od náročnosti sestavení až po nároky na bezpečnost. Při tomto 

procesu je nejdůležitější dodržovat zadání výrobní specifikace, pokud probíhá výroba do 

obalů dodaných zákazníkem dodržovat směrnici o řízení majetku zákazníka, dodržovat 

pravidla bezpečnosti práce a nakládání se stroji dle vnitrofiremních nařízení.  

 

 Každý zkompletovaný výrobek je následn

ak látorů spočívají především v kontrole správnosti zapojení, kontrole klíčových hodnot 

(výkon, napětí, proud) a jejich porovnání se specifikací. Vzhledem k nižšímu počtu kusů 
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v jednotlivých zakázkách a velice jednoduchým metodám validace je po výrobě opravdu 

kontrolován každý jednotlivý výrobek a to především z toho důvodu, aby se předešlo 

reklamacím, jejichž vyřizování by firmu ekonomicky zatížilo mnohem více než jednoduchá 

povýrobní kontrola funkčnosti. Výsledky těchto testů nejsou nikde dokumentovány ani 

evidovány, jde pouze o to, aby případné zmetky byly zachyceny již na výrobní lince. Hotové 

a odzkoušené výrobky jsou ukládány do krabic. Před samotným předáním hotových výrobků 

na sklad musí ještě mistr provést kontrolu celé zakázky a to především z pohledu počtu 

vyrobených kusů. 

 

4.3.6. Expedice 

Cílem procesu expedice je v daném termínu expedovaná zakázka a to s co nejnižšími 

náklady. Vstupem tohoto procesu jsou jednotlivé skladové položky a výstupem je odeslané 

zboží. Vlastníky procesu jsou pracovníci skladu a finančního oddělení viz následující popis.  

 Stejně jako v případě naskladnění, je nutno i při expedici ze skladu vystavit doklad – 

v tomto případě výdejku. I zde musí být výdejka propojena buď s vystavenou fakturou, či 

vystaveným příjmovým pokladním dokladem. Vždy lze tedy okamžitě dohledat stav platby u 

jednotlivých prodaných výrobků. Zboží je dále překontrolováno z hlediska počtu a úplnosti, 

jsou k němu přiloženy návody a případná další v IS specifikovaná dokumentace a je uloženo 

do obalových kartonů a zabezpečeno proti poškození. Předání zboží zákazníkovi je prakticky 

realizováno dvojím způsobem – osobním odběrem či zasláním za pomoci přepravní služby. 

Pokud si zákazník zvolí osobní odběr, je mu zboží předvedeno, provede si sám jeho kontrolu 

a je považováno za předané po podpisu dodacího listu a převzetí faktury či platbě v hotovosti. 

V případě zasílání poštou je pečlivě zabalené zboží včetně poštovních průvodek předáno 

zaměstnanci dopravní firmy, který převzetí stvrdí svým podpisem. Doklady o expedici jsou 

předány na ekonomické oddělení a v IS je zakázka dále vedena jako vyexpedovaná – 

realizovaná. 
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Obr. 11: Mapa procesu expedice (zdroj: autor) 
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5. Detailní analýza procesu výroby z pohledu informačního 

systému 

 V této části práce je předložena detailní analýza podpory výrobního procesu z pohledu 

modulu výroba v informačního systému. Vzhledem k velké vstřícnosti zaměstnanců 

výrobního úseku mi bylo umožněno provádět tuto analýzu přímo při provozu. Problémy 

informační podpory výrobního procesu, které jsou závěrem této analýzy jsem tak měl 

možnost  poznat jak sám z pozice analytika při práci s daným IS, tak vyplynuly z rozhovorů 

se zaměstnanci výroby, kteří nejčastější problémy a jejich dnešní řešení popsali.   

 Pracovníci ve výrobní dílně mají přístup k informačnímu systému ze dvou počítačů. Z 

IS poté čerpají veškeré informace nutné k provedení většiny zakázek. Samotný proces výroby 

nového produktu začíná po ukončení a naskladnění předchozí dokončené zakázky. V této fázi 

je dalším úkolem zaměstnance si v IS vyhledat seznam objednávek čekajících na zpracování a 

vybrat a zpracovat objednávku s největší prioritou. Priorita je zadávána pracovníkem 

obchodního oddělení, pod nějž zakázka spadá. V případě nutnosti urgentního vyřízení se v 

systému takto označené objednávky vysvítí červenou barvou5, jinak pracovník volí dle svého 

uvážení a to nejčastěji podle toho, jak jsou objednávky v IS postupně zaevidovány. Jak již 

bylo zmíněno, práci si volí zaměstnanci sami, není jim přidělována. Zobrazením objednávky, 

výběrem osobního kódu z menu a potvrzením přijetí výrobní zakázky se tato přidělí 

pracovníkovi. Zpětně je tedy možno dohledat, kdo a kdy si konkrétní objednávku převzal. 

V poměrně intuitivně ovládaném systému si pracovník otevře objednávku, jejíž součástí je 

vždy kusovník jednotlivých dílů, přiložený technologický postup či externí odkaz na něj, 

zvláštní požadavky zákazníka či odchylky od typického postupu. V případě opakované 

výroby se při jakýchkoli nestandardních odchylkách od zaběhnutého postupu vždy v IS tyto 

odchylky viditelně zobrazí s případným odkazem na dokument či pracovníka, kde je možno 

nalézt podrobnější informace. V případě nového produktu bývá často přiřazena i informace o 

dostupnosti technologem zkompletovaného odzkoušeného vzorku na skladě nebo přímo 

v dílně, který je skladníkem vždy připravován společně s jednotlivými díly nutnými ke 

kompletaci zakázky. Je zřejmé, že právě jednoduchý a rychlý přístup ke všem složkám 

technické dokumentace: kusovníku, technologickému postupu, seznamu potřebných nástrojů a 

případným podpůrným dokumentům  je pro rychlost a kvalitu výroby zásadní.  

                                                 
5 Viz. příloha č.2. – urgentní objednávky firmy SECAR.  
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 A právě ve výše zmíněném bodě se dostáváme k prvnímu užšímu místu systému, které 

brání efektivnímu naplňování cíle procesu výroby, kterým je s co nejmenšími náklady a s co 

nejvyšší produktivitou uspokojovat požadavky zákazníků na výrobu zadaných produktů. 

Vzhledem k tomu, že u produktů, u nichž byla výrobní dokumentace sestavena ještě před 

zavedením IS je tato nyní dostupná pouze v tištěné podobě, dochází často k prodlevám ve 

výrobě z důvodu „hledání“ potřebných dokumentů. Ty u sebe může mít zaměstnanec, který 

zakázku stejného typu kompletoval minule, což se pracovníkům dílny dost těžko zjišťuje, 

vzhledem k tomu, že nemají oprávnění k těmto informacím. V horším případě jsou papíry 

ztraceny, případně se nachází „někde na dílně“. Potom je nutné zajít za výrobním ředitelem, 

který má dokumenty všechny uloženy ve svém PC či šanonu a zaměstnancům je znovu 

dotiskne. V tomto případě se jedná o naprosto jednoduše odstranitelný nedostatek, na což si 

však bohužel zatím nikdo nenašel čas a tak paradoxně nejdéle vyráběné výrobky jsou na tom 

z hlediska informační podpory výroby nejhůře. 

  

 Dalšími parametry, které jsou součástí zaevidované výrobní zakázky jsou: cena 

objednávky, datum jejího zadání, datum smluveného dodání, jméno odpovědného 

obchodníka, název odběratele a počet příloh – tzn. dokumentů, které jsou k výrobku 

jakýmkoli způsobem navázány a do nichž má možnost pracovník výroby nahlížet – jedná se o 

dokumentaci vyjmenovanou výše v této kapitole. Pokud jsou výrobnímu dělníkovi dostupné 

všechny nutné informace k zakázce, ve výrobním rozhraní podnikového IS nalezne kusovník  

produktu a zjistí, jestli jsou všechny potřebné díly pro kompletaci k dispozici. Evidence 

dostupnosti jednotlivých kusů je součástí IS, konkrétně modulu skladového hospodářství. Ten  

je propojen s modulem výroba a zaměstnanci výroby tedy mají možnost ověřit skladovou 

dostupnost materiálu jednoduše přes IS. Každá součást zobrazeného kusovníku může nabývat 

tří možných stavů: připraveno – dodáno – nedodáno. U každé součásti jsou také pro orientaci 

uvedeny ceny.  

 

Stavy kusovníku: 

Připraveno – součástky jsou připraveny ve skladu na převzetí zaměstnancem dílny. 

 

Dodáno – součástky se nacházejí na skladu, ale nejsou připraveny k převzetí zaměstnancem 

dílny (v tomto případě je nutno čekat na změnu stavu na připraveno). 
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Nedodáno – z hlediska výroby nejhorší možná varianta – požadované součásti se nenacházejí 

na skladě,  v tomto případě je většinou nutno výrobu odložit a převzít jinou objednávku.  

 

 Při přidělování objednávek dochází často k chybám, které však nejsou zaviněny 

samotným informačním systémem. Jedná se o situace, kdy si zaměstnanec přidělí objednávku, 

u které nejsou ještě všechny díly dodány či připraveny. Je sice pravda, že do kusovníku může 

předem nahlížet a tomuto včasným rozmyšlením předejít, avšak ze zkušenosti je známo, že 

k těmto situacím nezřídka dochází. Problémem je, že přidělenou výrobní zakázku nelze vrátit 

zpět „do fronty“ a zároveň si zaměstnanec nemůže dle nastavených pravidel přidělit jinou, u 

které dodané zboží k dispozici je. Je samozřejmostí, že v tomto případě nebude zaměstnanec 

čekat, až zboží přijde, ale situaci musí řešit tím, že osobně či telefonicky kontaktuje výrobního 

ředitele, který má v systému prakticky většinu práv spjatých s modulem výroba, vysvětlí mu 

nastalou situaci a nechá si objednávku odebrat. Dále přebere objednávku jinou, kde jsou již 

díly minimálně ve stavu dodáno.  

  

 V případě, že jsou všechny potřebné součásti nebo alespoň jejich většina, která však 

musí stačit na realizaci kompletních finálních výrobků, ve stavu připraveno, zaměstnanec 

výroby si je jde s číslem výrobní zakázky vyzvednout do skladu, kde mu jsou na základě 

podpisu výdejky předány. Následuje samotná výroba specifikovaného produktu. V rámci 

výroby produktu jsou stanovena pravidla manipulace a ochrany produktu a bezpečnostní 

instrukce pro jednotlivá pracoviště. Pravidla manipulace a ochrany produktu jsou součástí 

každého výrobního postupu, jsou tedy přístupná v rámci IS. Naproti tomu pracovní instrukce 

pro jednotlivá pracoviště nejsou zaměstnancům výroby přes IS dostupné, jsou však vytištěné, 

zatavené ve fólii a přilepené u každého konkrétního pracovního stanoviště. V tomto případě 

se tento přístup jeví jako efektivnější než nahlížení do těchto dokumentů skrze IS, či jejich 

tisknutí před každou zakázkou, neboť instrukce pro jednotlivá pracoviště se nemění.      

 Po kompletaci všech výrobků zadaných v zakázce, je nutno ještě provést jejich 

odzkoušení, které je podrobněji popsáno v samotné části 4.2.5.2. věnující se tomuto procesu. 

Při nalezení neshodného výrobku není definována odpovědnost za řešení vzniklé vady a její 

nápravy. Zaměstnanec nemá při nalezení neshodného výrobku přístup k žádné evidenci závad 

zaznamenaných v minulosti a opatření přijatých k jejich předcházení či návodům na jejich 

odstranění. Praxe je taková, že zaměstnanec vizuálně zkontroluje výrobek a snaží se nalézt 

nějaké odchylky od standardu, případně odzkouší jednotlivé dílčí části, je-li to možné. 

V případě, že se mu nepodaří výrobek opravit, poradí se s ostatními zaměstnanci, mistrem či 
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tvůrcem technologického postupu a pokusí se chybu odstranit. Pokud se toto nepodaří, vyrobí 

další výrobek, odzkouší ho a v případě nefunkčnosti se neřízený proces znovu opakuje, aniž 

by měl nějaký výstup. Žádný výstup však proces nemá bohužel ani v případě, že se závadu 

nalézt a odstranit podaří. Vyskytne-li se podobná závada znovu za určitý čas, každý si sice 

pamatuje, že se něco podobného rázu již v minulosti řešilo, nikdo si však již zpravidla 

nepamatuje postup řešení a výše zmíněný „proces“ se znovu opakuje, což má samozřejmě 

silný vliv na efektivitu a produktivitu výroby.  

 Při analýze byl lokalizován ještě jeden problém. Jedná se o nemožnost zaměstnanců 

výrobního úseku vstoupit do systému a k jednotlivým výrobkům uvádět do IS krátké 

poznámky pro vlastní užití v budoucnu. Zde samozřejmě není míněna možnost zaměstnanců 

nějakým způsobem schválené postupy modifikovat, jde o možnost zapisovat v současnosti 

ústně předávané informace, které usnadní kompletaci či jakkoli pomohou zlepšování 

efektivity pracovního procesu. 

 

5.1.  Závěry detailní analýzy 

 Při detailní analýze podpory výrobního procesu byly tedy lokalizovány celkem čtyři 

nedostatky, které mají nesporně vliv na dosahovaní specifikovaného cíle procesu výroby: 

 
1. Rozmístění tištěné dokumentace k výrobkům zavedeným před implementací IS na 

různých místech výrobní dílny bez evidence a nepřístupnost těchto dokumentů v rámci 

IS.  

2. Nedostatečná kontrola v IS při zadávání práce. Při přidělení objednávky neproběhne 

kontrola skladové dostupnosti materiálu. 

3. Nedefinovaný postup při nalezení neshodného výrobku a neexistence evidence příčin 

těchto vad a přijatých nápravných opatření. 

4. Nemožnost evidovat ústně předávané informace o možných problémech ve výrobě.  
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6. Návrh zlepšení podpory řízení výrobních procesů 

v informačním systému 

V předchozí části byli specifikovány problémy informační podpory procesů, které 

mají největší vliv na efektivitu výroby. Hlavním cílem této části práce je navrhnout odstranění 

slabých stránek a zaměřit se na definování procesů vedoucích k větší podpoře řízení 

výrobního procesu v informačním systému. Při návrhu těchto změn je především nutno 

přihlížet k maximalizování efektivity této podpory v rámci IS při současném udržení investic 

na jeho rozvoj v přijatelné míře. Stejně jako při zavádění nového informačního systému i při 

nutnosti implementace nových funkcí je možno vybírat ze tří možných scénářů s přihlédnutím 

k zásadnosti požadovaných úprav6:  

 

1. Rozvoj existujícího řešení 

2. Vývoj nového IS na míru  

3. Nákup komerčního softwarového systému a jeho customizace 

 

 Z charakteru lokalizovaných „úzkých míst“ informačního systému a s přihlédnutím 

k ekonomickému hledisku se zdá, že v tomto případě je nejvýhodnějším postupem pro firmu 

Fulgur rozvoj existujícího řešení, tzn. implementace nových funkcí do již fungujícího 

systému.  

 

6.1.  Navrhované změny v informačním systému 

 Vzhledem k tomu, že se jako nejvýhodnější jeví úprava a rozšíření stávajícího 

informačního systému, bude třeba při nápravě nalezených nedostatků přistoupit 

k následujícím krokům: 

1. Rozšíření informačního systému o modul řízení kvality 

2. Zajištění dostupnosti technické dokumentace v informačním systému pro všechny 

produkty bez výjimek 

3. Změny v modulu výroba, které umožní kontrolu dostupnosti materiálu před 

přidělením samotné objednávky a které umožní evidovat zaměstnancům doposud 

ústně předávané informace.  

                                                 
6 Podrobnosti uvedeny v kapitole zabývající se informačními systémy 
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6.1.1. Rozšíření informačního systému o modul řízení kvality 

 Tento modul by měl mít primárně za úkol sledovat a zpracovávat jednotlivé údaje o 

kvalitě produkce. Měl by flexibilně a přehledně zobrazovat důvody vzniku nekvality produktů 

ve výrobních procesech7. Uživatelům by měl poskytovat informace, které důvody nekvality 

(zmetky, opravy, porucha stroje…) se nejvíce podílejí na ukazatelích neshodných produktů. 

Měl by poskytovat databázi jednotlivých evidovaných neshod a k nim přijatých nápravných 

opatření. Měl by být taktéž schopen dát uživatelům k dispozici analýzu nekvality za zvolený 

časový interval pro všechny sledované proměnné ve výrobě, k čemuž se váže i nutnost široké 

možnosti práce s daty a prezentování analýz v různých formách (tabulky, grafy atd.). 

 

6.1.1.1. Požadované funkce modulu řízení kvality 

 Aby bylo zavedení modulu řízení kvality pro společnost nějakým přínosem, měl by 

zahrnovat minimálně následující sadu funkcí: 

1. Záznamy o všech nastalých neshodách (podrobněji specifikováno v části věnované 

typu sbíraných dat) 

2. Evidence nápravných opatření přijatých k odstranění nastalých neshod 

3. Evidence příčin vzniku neshod 

4. Možnost statistického zpracování jednotlivých datových tříd, případně jejich 

atributů a jejich export do tabulkové či grafické podoby (např. trendy vývoje 

zmetkovitosti, příčin zmetkovitosti, Paretova analýza atd.) 

  

 Je samozřejmé, že aby bylo možno tyto funkce využívat, je třeba vytvořit databázi 

sloužící k záznamu všech dat potřebných k realizaci těchto funkcí. Na zaznamenávání těchto 

dat budou určené části modulu nazvané Evidence neshod, Evidence příčin neshod a Evidence 

nápravných opatření. Požadované funkce a datové požadavky jsou charakterizovány níže.  

Taktéž je potřeba zavést proces Opatření k nápravě, který zaměstnancům jasně specifikuje, 

jak postupovat v případě nalezení závažné neshody u produktu.  

 

6.1.1.2. Zavedení evidence neshod  

 Aby mohl uvažovaný modul plnit požadované funkce, bude v jeho rámci nutné zavést 

evidenci neshod, v jejímž rámci budou zaměstnanci zadávat potřebná data buď přímo 

                                                 
7 http://www.sasro.sk/produkty/kpi-factory/58-modul-kvalita 
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v modulu výroby po kontrole konkrétní výrobní zakázky,  nebo do výše zmíněných záznamů 

o vzniku závažné neshody. Aby mohlo probíhat potřebné vyhodnocování dat, bude muset být 

v rámci evidence neshod zaveden ještě tzv. Číselník typů neshod. Tento číselník  představuje 

seznam možných neshod při výrobním procesu s přiřazenými číselnými kódy pro jednotlivé 

z nich.  

 Neshody budou evidovány dvěmi možnými způsoby. Bude-li se jednat o nezávažnou 

neshodu či neshody, tzn. ty, které je zaměstnanec schopen odstranit v normálním průběhu 

práce sám, zadá jejich počet a příčiny v modulu výroba a zaeviduje je do IS po skončení práce 

na výrobní zakázce. Bude-li se jednat o neshodu závažnou bude třeba v kooperaci 

s technologem vyplnit záznam o vzniku závažné neshody (viz. kap 6.1.1.5.).  

  Do záznamu o vzniku závažné neshody bude třeba vyplnit následující data: 

1. Datum vzniku neshody 

2. Typ neshody dle číselníku neshod 

3. Pracoviště, na kterém neshoda vznikla 

4. Kód pracovníka, kterému neshoda vznikla 

5. Kód produktu, při jehož výrobě neshoda vznikla 

6. Kód zakázky, při jejíž výrobě neshoda vznikla 

7. Popis neshody (volný) 

8. Kód pracovníka, jemuž byla přidělena odpovědnost za nalezení příčin neshody 

 

 Samotný záznam o vzniku závažné neshody by měl jít založit přímo z karty konkrétní 

objednávky, při jejímž zpracování se stal. Tedy data o odpovědném pracovníku, datu. kódu 

produktu a kódu zakázky by měla být doplněna automaticky, neboť jsou již součástí karty 

výrobku. Nicméně editace i těchto údajů by měla být v rámci IS povolena výrobnímu řediteli 

a jemu nadřízeným pracovníkům.  

 

6.1.1.3. Zavedení evidence příčin neshod 

 Pokud je neshoda jednou zaznamenána, je logické, že se hledá její příčina a následně i 

nápravné opatření. K evidování příčin bude třeba v rámci modulu řízení kvality 

implementovat i část, kterou můžeme nazvat Evidence příčin neshod. Ta bude sloužit 

k evidenci dat s těmito příčinami souvisejících. I zde by bylo vhodné zavést Číselník typů 

příčin, ve kterém budou zastoupeny a číselnými kódy označeny nejčastější příčiny vzniku 

neshod. Samozřejmostí by mělo být i zahrnutí možnosti „jiná příčina“, tzn. že ani jedna 
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z definovaných příčin zkoumanou neshodu nezpůsobila. Pokud technolog pověřený 

nalezením příčiny neshody tuto neshodu nalezne, jeho úkolem bude ji zaznamenat do tzv. 

Záznamu o příčině neshody. 

 Záznam o příčině neshody by měl obsahovat následující data: 

1. Datum zjištění příčiny 

2. Kód technologa, jež příčinu stanovil 

3. Typ příčiny dle číselníku příčin 

4. Přesný popis příčiny 

 

 Záznam o příčině neshody by mělo jít vytvořit z již založené karty vážící se k určité 

neshodě, se kterou bude nadále tento dokument „spárován“.  

 

6.1.1.4. Zavedení evidence nápravných opatření 

 Stejně jako neshody a jejich příčiny, i přijatá nápravná opatření (NO) bude třeba 

evidovat. K tomu bude třeba zavést evidenci nápravných opatření, která bude v rámci modulu 

propojena s evidencí neshod a konkrétní nápravná opatření tedy vždy budou v databázi 

přiřazena k určitému typu výrobku. Stejně jako u neshod by bylo vhodné i u nápravných 

opatření zavést jejich číselník, aby bylo možné data efektivněji vyhodnocovat. 

 Záznam o nápravném opatření bude obsahovat následující data: 

 

1. Datum vzniku NO 

2. Kód technologa, jež NO zpracoval 

3. Popis nápravy 

4. Typ NO dle číselníku NO 

5. Popis NO 

6. Definování preventivních opatření 

 

 Vytvořit záznam o nápravném opatření bude možné z konkrétní karty evidované 

neshody, ke které bylo nápravné opatření přijato.  V této souvislosti je nutno si ještě uvědomit 

rozdíl mezi pojmy náprava a nápravné opatření. Náprava je konkrétní postup vedoucí 

k odstranění neshody u určeného produktu, zatímco nápravné opatření je opatření k odstranění 

příčiny, která vedla k neshodě.  
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6.1.1.5. Návrh procesu opatření k nápravě 

 Cílem tohoto procesu je mít evidovanou každou nalezenou závažnou neshodu 

výrobku, zdokumentovaný postup přijatých nápravných opatření (NO), zajištěný přístup 

dotčených zaměstnanců k této dokumentaci v rámci IS a možnosti provádění statistické 

analýzy naměřených dat. 

 Samotný proces začíná, pokud je zjištěna závažná neshoda vyrobeného produktu 

oproti výrobní specifikaci. Závažnou neshodou je míněna vada, kterou není zaměstnanec 

výroby schopen sám odstranit nebo která se opakuje u více výrobků i při dodržení výrobního 

postupu. O neshodě je informován výrobní ředitel, který svolá na schůzi zaměstnance, který 

neshodu nahlásil a technologa, který vypracoval produktovou dokumentaci. Společně 

projednají projevy a okolnosti dané neshody a v informačním systému vyplní Záznam o 

vzniku závažné neshody. Odpovědností za stanovení příčin neshody je pověřen technolog, 

který provede náležité šetření, stanoví příčinu vzniku neshody, kterou zadá do záznamu o 

příčině neshody a navrhne nápravná opatření, která jsou následně realizována. Pokud jsou 

nápravná opatření funkční, jsou zaevidována v rámci evidence nápravných opatření v IS 

vyplněním Záznamu o NO. Tento záznam je vyplňován i v případě neúspěšnosti NO. 
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Obr. 12: Proces opatření k nápravě (zdroj: autor) 

 

6.1.1.6. Příklady užití modulu řízení kvality v praxi 

 Při dodržování výše stanovených postupů nám modul řízení kvality bude schopen 

poskytnout ucelené informace týkající se řízení neshodných produktů. Uživatelé budou 

schopni dohledat jednotlivé kroky, které byli podniknuty po nalezení neshodného produktu 

včetně provedených preventivních opatření zavedených k minimalizaci výrobních vad. 

Pracovníkům výroby bude modul užitečný především v tom směru, že budou schopni u 

každého produktu dohledat dříve řešené problémy vzniku neshodných produktů a na základě 

pročtení dokumentace již zmapované vzniklé neshody opravit dle postupu nápravy.   

 Dále by měl modul řízení kvality poskytovat datovou bázi pro zpracování a analýzy 

kvality výroby, které mohou být prováděny formou reportingu např. jednou měsíčně. Mezi 

možnosti výstupů z nashromážděné datové báze můžeme zařadit např.:  

1. Počty neshod dle jednotlivých pracovišť, produktů či pracovníků 

2. Grafické znázornění vývoje počtu zmetků za daný časový úsek 

3. Paretovu analýzu – tzv. 80/20 – vypíše 80 % následků, které má na svědomí 20 % 

příčin, případně znázorní na grafu  

4. Počty a účinnost realizovaných NO 
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5. Počty neshod dle jednotlivých příčin 

6. atd. 

 

Výše vyjmenované body představují pouze zlomek výstupů, které je firma z navrženého 

modulu řízení kvality schopna vytěžit.  

 

6.1.2. Zajištění dostupnosti technické dokumentace v informačním systému pro všechny 

produkty bez výjimek 

V tomto případě je řešení nasnadě a je velice jednoduché, obejde se dokonce bez 

jakýchkoli zásahů do samotného informačního systému. Je pouze potřeba pověřit 

odpovědného pracovníka kontrolou databáze obsahující jednotlivé produkty a k nim přiřazené 

technické specifikace, případně jiné podpůrné dokumenty. V případech, kdy není k produktu 

dokumentace přiřazena, je nutno si tuto dokumentaci vyžádat nebo ji vyhledat, převést do 

elektronické podoby a za pomoci existujících mechanismů ji přiřadit k jednotlivým 

produktům. Výsledkem tohoto opatření má a musí být dostupná technická dokumentace ke 

všem výrobkům a to všem pracovníkům výroby v rámci informačního systému a ne pouze 

mimo něj. 

 

6.1.3.Změny v modulu výroba 

6.1.3.1. Automatické řazení výrobních zakázek  

V návaznosti na definovaný problém s přidělováním zakázek, které ještě nemají 

naskladněné díly a jejich následným složitým odebíráním se nabízí poměrně jednoduchá 

možnost nápravy. Tou je zavedení automatického řazení zakázek do fronty dle dostupnosti 

jednotlivých dílů podle následujícího klíče. Nejdříve by byly zařazeny zakázky urgentní se 

všemi díly ve stavu naskladněno či připraveno. Následovaly by zakázky neurgentní se všemi 

díly ve stavu připraveno seřazeny dle data dodání. Poté by byly ve frontě vedeny zakázky se 

všemi díly ve stavu naskladněno, poté pouze s některými díly ve stavu naskladněno a 

naposled zakázky, ke kterým by nebyl zatím k dispozici žádný materiál.  

 Vzhledem k tomu, že všechny data potřebná pro realizaci navrženého způsobu řazení 

zakázek se již v současnosti v rámci IS vyskytují u všech výrobních zakázek, je třeba pouze 

nastavit algoritmus řazení tak, jak byl specifikován výše. Abychom chybu lidského faktoru 

minimalizovali absolutně, navrhuji ještě implementovat funkci, která zabrání přiřazení 
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jakékoliv objednávky, u které jsou některé díly ve stavu nenaskladněno. Při pokusu o 

přiřazení takovéto objednávky se pracovníku výroby objeví varování o nedostupnosti všech 

dílů a bude odkázán zpět k frontě, aby zde zvolil jinou výrobní zakázku.  

6.1.3.2 Slučování výrobních zakázek   

Další navrhovanou změnou, která by zefektivnila výrobní proces, by bylo povolení 

možnosti slučování výrobních zakázek na stejný produkt, avšak pro jiného koncového 

zákazníka, které nyní není v rámci IS proveditelné. Zakázky by vždy slučoval výrobní ředitel 

na základě avíza, které by obdržel v IS, který by zaregistroval existenci dvou a více výrobních 

zakázek na totožné produkty. Zde by výrobní ředitel samozřejmě musel zvážit všechny 

okolnost, např. zda je materiál dostupný k realizaci všech kusů, aby z důvodu sloučení 

zakázek nedošlo k zmeškání termínu dodání u objednávky dříve zadané. Z tohoto důvodu by 

nebylo vhodné implementovat automatické slučování objednávek. K zaměstnancům výroby 

by již výrobní zakázka doputovala jako jeden celek. Výroba by proběhla dle procesu 

specifikovaného v kapitole 4.2.5. K rozdělení zakázek by poté došlo až při naskladňování na 

základě údajů na skladové příjemce vytisklé z IS. Realizaci sloučených objednávek přibližuje 

následující schéma. 
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Obr. 13: Grafické znázornění průběhu sloučené zakázky (zdroj: autor) 

 
 
 
 

6.1.3.3 Zavedení evidence dosud ústně předávaných informací 

 Modul výroba by bylo vhodné rozšířit ještě o možnost evidence dosud ústně 

předávaných informací. Tato evidence by spočívala v tom, že by ke každému typu 

vyráběného produktu mohl zaměstnanec do k tomu určeného pole zapsat libovolnou 

poznámku týkající se možných překážek či problémů při výrobě,. Jedná se o typ informací, 

které doposud nebyli evidovány ani v tištěné podobě ani v elektronické podobě. Zavedení této 

funkce by nemělo být složité. Evidence informací by probíhala v k tomu vytvořených 

dokumentech poznamky_zamestancu, které by byli editovatelné z karty konkrétního výrobku. 

Zaměstnanci výroby by měli možnost informace pouze doplňovat, žádné starší záznamy by 

nebylo možno mazat. V záznamu by byl vždy zaevidován zaměstnanec, který poznámku 

zadal, datum, čas a samotný text. Vždy by tedy bylo možno dohledat jaké konkrétní 

informace k možným problémům při kompletaci produktu ten který zaměstnanec uváděl.  
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7. Zhodnocení návrhu řešení 

 V předposlední části práce se krátce zaměřím na jednotlivé aspekty výše uvedeného 

návrhu řešení. Jedná se především o samotné náklady na realizaci navrhnutých úprav, 

plánované přínosy a plánovaná opatření, které bude muset společnost přijmout. 

 

7.1 Přínosy předloženého návrhu 

 Z hlediska výroby by měl předkládaný návrh přispět ke zmenšení počtu neshodných 

výrobků. Vzhledem k současné neexistenci evidence neshodných výrobků by bylo třeba 

monitorovat jejich počty ihned po zavedení navrhovaných opatření, jako reálný se může jevit 

desetiprocentní pokles výskytu neshodných výrobků v prvním roce fungování modulu řízení 

kvality. Dalším nezanedbatelným přínosem je založení široké datové báze pro analýzu kvality 

výrobků a určování jejich příčin. Vzhledem k zavedeným úpravám se dá také předpokládat 

zkrácení průměrných dob výroby jednotlivých produktů a to především díky dostupnosti 

všech dokumentů potřebných pro výrobu v rámci IS, možnosti párovat objednávky a vyrábět 

je naráz a zavedení kontroly a zjednodušení systému přidělování práce.   

 

7.2 Náklady na realizaci předloženého návrhu úpravy IS 

 Porovnáním cen několika poskytovatelů informačních systémů a zjištěním cen již 

implementovaných modulů v rámci zkoumaného IS jsem dospěl k závěru, že celkové náklady 

na realizaci výše popsaného návrhu úpravy informačního systému by neměly přesáhnout 

150 000 Kč. Nejdražší na celém projektu, pokud by došlo k jeho realizaci, bude implementace 

modulu řízení kvality a jeho propojení a sladění s moduly již existujícími. Navržené úpravy 

modulu výroby by měly být poměrně jednoduše realizovatelné a jejich finanční náročnost 

taktéž nebude vysoká. Prakticky bez nákladů pak společnost může realizovat zajištění 

dostupnosti potřebné dokumentace k výrobě všech produktů. Zde je pouze třeba pověřit 

konkrétního pracovníka k jejich nahrání.  

 Další náklady však firma nepochybně zaznamená v souvislosti se školením 

zaměstnanců díky rozšíření IS a zavedení nových pracovních postupů. V prvních měsících 

fungování bude nutné neustálé kontrolovat, jestli jsou ke všem realizovaným výrobním 

zakázkám opravdu zadávána požadovaná data do evidence neshodných výrobků, i když se 

jedná o nezávažné vady, a zda je dodržován daný proces při nalezení závažné neshody a 
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příslušným dokumentům nechybí žádné náležitosti. Někdo ze zaměstnanců bude také muset 

být pověřen reportingem kvality výroby a průběžné kontroly kompletnosti dat zadávaných do 

databáze. Celkové náklady a čas věnovaný na realizaci předloženého návrhu nebudou 

zanedbatelné, věřím však, že v celkovém měřítku se tyto investice společnosti vrátí.  
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Závěr 

 Předložená práce si jako cíl kladla navrhnout zlepšení informační podpory procesů 

výroby v informačním systému firmy Fulgur, spol. s r.o. Na základě provedeného studia 

literatury a vymezení zkoumaného problému, byla následně zpracována globální analýza 

procesů souvisejících s průchodem zakázky podnikem. V návaznosti na tuto kapitolu byla 

zpracována detailní analýza procesu výroby z pohledu daného informačního systému, jejíž 

výsledky nám ukázaly současné nedostatky zkoumaného IS. Stěžejní návrhová část poté 

obsahovala detailní  deskripci a specifikaci jednotlivých modulů a funkcí, které by se měly do 

systému implementovat, aby se zvýšila informační podpora procesu výroby. Finální 

zhodnocení návrhu poté ukázalo, jaké veškeré náklady, jak finanční tak pracovní, by si 

zavedení navrhovaných změn vyžádalo. Dle mého názoru předložená práce splnila v úvodu 

vymezené cíle a představila možnou podobu návrhu na vylepšení podnikového IS. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Atributy jednotlivých hlavních procesů 

Název procesu 
či subprocesu 

Cíl Vstupy Výstupy Podpůrné objekty 
Vlastníci 
procesu 

Veličiny pro 
měření 

efektivnosti 
procesu 

1. Přijetí 
objednávky 

Rozhodnout o 
přijetí či 

odmítnutí 
objednávky 

specifikace 
požadovaného 

výrobku 

Objednávka či 
zamítnutí 

požadavku 
(nestává se) 

Cenové kalkulace, 
výrobní postupy, 
dříve realizované 

zakázky atd. 

Odpovědní 
pracovník 

obchodního 
oddělení 

Tržby po 
měsících, tržby 
podle prodejen 

2. Evidence 
objednávky 

Zadat objednávku 
dle specifikace do 

IS tak, aby s ní 
mohli ostatní 
zaměstnanci 

pracovat 

Specifikovaná 
objednávka 
z oddělení 

prodeje 

Zaevidovaná 
zakázka včetně 

seznamu nutných 
komponent, 

podklady pro 
fakturaci 

manuál k IS 

Odpovědní 
pracovníci 
oddělení 
financí 

NE 

3. Zajištění 
požadovaného 
zboží (Nákup) 

Zajistit potřebné 
zboží pro další 

prodej či výrobu. 

Zaevidovaná 
zakázka včetně 

seznamu nutných 
komponent 

Naskladněné a 
připravené zboží 

či materiál 

Dokumenty 
k nákupu (slevy, 

rabaty atd.) 

Odpovědní 
pracovníci 
oddělení 

velkoobchodu 

Obrat klíčových 
zákazníků, 

hodnota zboží na 
skladě 

 

3.1 Subproces 
sestavení 

objednávky 

Odeslat 
objednávku 

Požadavek od 
obchodníka 

Sestavená 
objednávka 

Dokumenty 
k nákupu (slevy, 

rabaty atd.) 

Odpovědní 
pracovníci 
oddělení 

velkoobchodu 

NE 
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3.2 Subproces 
doručení zboží a 
příjem na sklad 

Zboží připravené 
k dalšímu 
zpracování 

Doručené zboží 

V pořádku 
naskladněné zboží 

dle 
vnitrofiremních 

specifikací 

Manuál 
k naskladňování 

zboží 

Odpovědní  
pracovníci 

skladu 
NE 

4. Technologická 
příprava výroby 

Bezchybně a 
kompletně 
připravené 

podklady pro 
pracovníky 

výroby 

Požadavky 
zákazníka 

Podklady pro 
výrobu 

 
 

Výrobní manuály, 
strojní manuály, 

předchozí 
realizované zakázky 

atd. 

Pověření 
pracovníci 
výroby a 
technolog 

 

NE 

5. Výroba 

S co nejmenšími 
náklady a s co 

nejvyšší 
produktivitou 
uspokojovat 
požadavky 

zákazníků na 
výrobu zadaných 

produktů 
 

Objednávka, 
výdejka zboží ze 
skladu a zboží 

Hotový výrobek 
dle specifikace 

zakázky 

Dokumenty TPV, 
Výrobní manuály, 

strojní manuály 

Pracovníci 
výroby a 
technolog 

 

Objem zakázkové 
činnosti, 

produktivita práce 

5.1. Subproces 
kompletace 

výrobku 
 

Efektivně 
vyrobený, 

s dokumentací 
shodný výrobek 

Materiál Výrobek 
Technologické 
postupy a další 
dokumentace 

Pracovníci 
oddělení 
výroby 

Počet neshodných 
výrobků 

5.2. Subproces 
odzkoušení 

výrobku 
 

Jistota shody 
výrobku 

s požadavky 
zákazníka 

Hotový výrobek 
Shodný hotový 

výrobek 

Manuály 
k provádění 

validace, manuály 
k validačním 

Pracovníci 
oddělení 
výroby 

Počet neshodných 
výrobků 
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přístrojům 

6. Expedice 

Expedovaná 
zakázka v daném 

termínu s co 
nejnižšími 
náklady 

Skladové 
položky, výrobky 

Zboží odeslané 
zákazníkovi, 

zboží odeslané na 
prodejnu 

 
 

NE 

Pracovníci 
skladu a 

finančního 
oddělení 

Počet odeslaných 
balíků, počet 

vrácených zásilek 
z důvodu chyby 
při přepravě či v 

manipulaci  
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Příloha č. 2: Printscreen IS firmy s vyznačenou urgencí objednávek pro firmu SECAR 
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