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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. 

Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je 

představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na výrobu kancelářského sedacího 

nábytku. Analýza současného stavu je věnována popisu řízení zakázek a tvorbou 

potřebných analýz. Následně jsou uvedeny návrhy na zlepšení. 

 

Abstract 

The bachelor‘s thesis is focused on the proposal of process management of order in 

manufacturing company. The theoretical part contains knowledge related to the issue. 

The next part presents the LD Seating s.r.o. company, which focuses on the production 

of office seating furniture. The analysis of the current state is devoted to the description 

of order management and the creation of analyses. Lastly, there are listed suggestions for 

improvement. 
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ÚVOD 

Tématem mojí bakalářské práce je „Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním 

podniku“. Pro vypracování práce jsem zvolila společnost LD Seating s.r.o. se sídlem 

v Boskovicích. Společnost patří mezi přední výrobce kancelářského sedacího 

nábytku v České republice. Úkolem práce je na základě provedených analýz zlepšit 

současný průběh zakázek v této společnosti. 

Zlepšováním procesního řízení zakázky by se měla zabývat každá společnost, která si 

chce zajistit a budovat své místo na trhu. Konkurenční boj je v dnešním světě plném 

moderních technologií velmi silný, a firmy jsou tlačeny k neustálým inovacím. Pro 

získání a udržení přízně zákazníků by společnosti měly neustále hledat a optimalizovat 

cesty k uspokojování jejich potřeb. 

Práce je strukturována do několika částí. První část se zabývá teoretickými východisky, 

která jsou důležitá pro pochopení dané problematiky. Jedná se o základní vymezení 

pojmů z oblasti procesů, výroby a analýz prováděných v další části práce.  

V druhé části představím společnost LD seating s.r.o.   

Dále následuje analytická část práce, kde popíši současný průběh zakázek ve 

společnosti, a to nejprve jako obecný průběh zakázek ve společnosti a následně jednu 

konkrétní vybranou zakázku. Pro grafické znázornění průběhu zakázek přikládám 

sestavenou procesní mapu jejich průběhu. Pro časové znázornění průběhu vybrané 

zakázky sestavuji Ganttův diagram. V této části jsou také provedeny analýzy SLEPT, 

SWOT a sestaven Ishikawův diagram. 

Poslední část je částí návrhovou, která navazuje na předcházející analytickou část, v níž 

byly nalezeny možné návrhy pro zlepšení průběhu zakázek. V této části předkládám 

zvolené návrhy včetně podmínek jejich realizace a přínosů realizace. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zlepšit současný průběh zakázky na základě 

provedené analýzy ve vybraném podniku. Výsledek povede ke zkrácení doby výroby, 

splnění požadavků zákazníka a k jeho spokojenosti. Ke spokojenosti zákazníka je však 

zároveň nutné dodržení stanovených termínů a jakosti výrobků. 

Aby bylo možné splnit hlavní cíl, je třeba stanovit dílčí cíle. 

Dílčí cíle bakalářské práce:  

• Teoretická východiska práce a pojmy související s danou problematikou 

• Představení společnosti LD Seating s.r.o. 

• Popis současného průběhu zakázky 

• Analýza konkrétní zakázky 

• Závěry analýzy a odhalení nedostatků v průběhu zakázky  

• Návrh na zlepšení průběhu zakázky 

• Podmínky realizace návrhu a přínosy realizace 



12 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se zaměřím na teoretické poznatky, které budou nezbytné pro 

pochopení dané problematiky a následné provedení analýzy průběhu zakázky v další části 

práce. Uvedu zde teoretické poznatky z oblasti procesů, výroby, analýzy SWOT, 

SLEPT a Ishikawův diagram. 

1.1 Proces 

„Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje.“ 

(1, s. 15) 

Existuje mnoho různých definic procesu. Většina z nich, v různých odborných 

literaturách, vychází z definice procesu podle ČSN EN ISO 9001:2001, která uvádí, že 

proces je soubor vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy.  (2, 

s. 6) 

Jedná se o skupinu činností, ze kterých se následně vytváří celkový proces, v němž se 

veškeré úkony systematicky spojují za jasným účelem. Činnosti jsou v rámci procesu 

vzájemně propojené a organizované s rozsahem pravomocí. Procesy nezahrnují žádné 

nepatřičné a nesouvisející aktivity. Zahrnuté činnosti v procesu nemohou probíhat 

v náhodném pořadí a musí společně vést k jednomu cíli. Mají jasný účel, který přesahuje 

a formuje všechny činnosti v nich obsažené. (40, s. 85) 

 

Obrázek č. 1: Schéma procesu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 7) 

 

 



13 

 

1.1.1 Charakteristiky procesu 

Každý proces má své charakteristiky neboli atributy. Jednotlivé charakteristiky procesu 

nám poskytují potřebné informace v souhrnné podobě. Získáváme z nich tedy podrobné 

informace o procesech a také slouží pro analýzu každého procesu. (3, s. 67) 

• Cíle procesu a měřitelné ukazatele – je třeba stanovit cíle a ukazatele, tedy znát 

cíl procesu a vědět, k čemu má proces směřovat, a také stanovit ukazatele, jak se 

procesu daří cíl plnit. 

• Vlastník procesu – osoba, která má pravomoc a zároveň odpovědnost za 

dosahování cílů procesu, jeho fungování, správu, zlepšování, řešení problémů 

spojených s procesem a monitorování jeho výkonnosti. 

• Zákazník – subjekt, pro nějž jsou výsledky procesu určeny, je to tzv. odběratel 

výstupu procesu. Zákazník může být externí – veřejnost a zainteresované strany, 

anebo interní – organizační prvek nebo složka v rámci organizace. 

• Vstupy – užívají se při spuštění procesu, je k nim přidána hodnota. Jsou získávány 

od dodavatelů nebo z výstupů předcházejících procesů. 

• Výstupy – výsledky procesu ve formě výrobku nebo služby, které jsou předávány 

zákazníkovi. 

• Efektivnost procesu – určuje, nakolik jsou realizované výstupy 

shodné s požadovanými výstupy (podle ČSN EN ISO 9000:2001). 

• Riziko (rizika) procesu – při realizaci projektu může dojít k určité události, 

jednání nebo stavu, který má nežádoucí dopad na dosažení cíle 

procesu a zabezpečení jeho výsledku.  

• Regulátory řízení (dokumentované znalosti) – představují závazná pravidla, 

která je při provádění procesu nutné dodržovat. Patří sem především zákony, 

normy, vyhlášky apod. 

• Činnost – jedná se o sled pracovních úkonů, které se zpravidla vykonávají v rámci 

jedné organizační jednotky a které mají na výstupu jeden měřitelný výrobek nebo 

službu. 

• Zdroje – slouží pro přeměnu vstupu na výstup, jedná se o materiál, finanční 

prostředky, technologie, informace, čas a lidské zdroje. 
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• Opakovatelnost – proces se zpravidla opakuje, buď při určitém požadavku, nebo 

periodicky. (2, s. 9) 

1.1.2 Členění procesů 

Procesy je možné členit z různých hledisek. Jedním z nich je členění z hlediska 

důležitosti a účelu procesu, které umožňuje získat přehled o procesech z hlediska 

přidávání hodnoty pro externího zákazníka ve vztahu k poslání organizace. Toto členění 

se skládá ze tří základních kategorií: (2, s. 13) 

Hlavní procesy – jsou to ty procesy, jejichž výstupy jsou určeny pro externího zákazníka 

a jejichž cílem je tvorba hodnoty pro zákazníka. Jsou pro každou společnost specifické 

podle předmětu podnikání. (4, s. 132) 

Řídící procesy – tyto procesy jsou určeny pro management, který s jejich pomocí řídí 

rozvoj firmy a kvalitu výstupů. Jsou to například procesy spojené s řízením rizik, 

controllingem a s vytvářením strategie. (4, s. 132) 

Podpůrné procesy – dodávají produkty (hmotné/nehmotné), které jsou potřebné pro 

fungování ostatních procesů, ale přitom nejsou součástí hlavních procesů. (2, s. 14) 

1.1.3 Zlepšování procesů 

Zlepšování podnikových procesů je v dnešním neustále se zrychlujícím světě změn 

naprosto nezbytné. Dnešní doba vede u podniků k potřebě znalostí, jak zvýšit 

produktivitu v souvislosti s efektivitou, jak dosáhnout lepší úrovně zákaznického servisu 

apod. Řízení podnikových procesů hledá úzká místa v oblasti podnikových procesů a 

vede k jejich standardizaci. Tohoto se dosahuje prostřednictvím nasazování nových 

pravidel fungování procesů, jejich monitoringem, měřením a řízením výkonu. (3, s. 66) 

Podniky jsou nuceny svými zákazníky, kteří požadují stále lepší produkty, neustále 

uvažovat o zlepšování svých procesů, protože zákazníci se jinak snadno obrátí ke 

konkurenci. Na základě tohoto podnětu mnoho firem pracuje se svými podnikovými 

procesy formou jejich průběžného zlepšování. Tento přístup zlepšování procesů je 

vhodný k dosahování evolučního – přírůstkového zlepšování. Je to jakýsi přirozený 

procesní přístup, založený na měření stávajícího procesu a z toho plynoucích podnětů 

k jeho zlepšování. (1, s. 15) 
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Obrázek č. 2: Průběžné zlepšování procesů 

(Zdroj: 1, s.16) 

Od počátku devadesátých let minulého století potřeba zlepšování podnikových procesů 

značně akceleruje a to vlivem několika faktorů, jako je rozvoj technologie a otevření 

světových trhů. V tomto důsledku již podnikům nestačí pouhá přírůstková zlepšování 

procesů, ale jsou vyžadovány dramatické a průkopnické změny. (1, s. 16)  

1.1.3.1.1 Business Process Reengineering (BPR) 

Jedná se o zcela odlišný přístup, než je průběžné zlepšování procesů. Ve své extrémní 

verzi BPM předpokládá, že procesy jsou zcela nevyhovující a je třeba je změnit od 

úplného počátku. Za dobu existence fenoménu reengineeringu byla vyzkoušena řada jeho 

variant i variant průběžného zlepšování procesů, a to s většími či menšími úspěchy i 

neúspěchy. Nelze stanovit jen jeden správný přístup vhodný pro všechny, ale naopak 

výzvou je zvolit, vybrat či vytvořit, vhodnou metodu, která zajistí dosažení požadovaných 

výsledků a umět ji správně použít. (1, s. 16) 

 

Obrázek č. 3: Model zásadního reengineeringu 

(Zdroj: 1, s.17) 

Reengineeringem podnikových procesů lze v poměrně krátkém čase dosáhnout zlepšení 

v mnoha oblastech, jako je snížení nákladů, zkrácení času zpracování zakázky, zvýšení 

pružnosti a zlepšení dalších konkurenčních faktorů. Obvykle je však nutné řešit také tyto 

otázky: (5, s. 50) 

• „Sortiment a variabilita výrobků versus hloubka a komplexnost výrobních 

procesů. 

• Centralizace a decentralizace činností v podnikových procesech. 
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• Správné definování procesních ukazatelů a jejich vzájemné propojení. 

• Správné nastavení pravomocí a zodpovědnosti.“ (5, s. 50) 

1.1.3.1.2 PDCA cyklus 

Jde o cyklus zlepšování, pojmenovaný podle svého tvůrce jako Demingův cyklus. 

Představuje jednoduchou metodu zlepšování. Používá se pro řízení změn, 

plánů a procesů. PDCA cyklus je univerzálně použitelný napříč všemi typy organizací 

veřejného sektoru.  (2, s. 79) 

PDCA cyklus se skládá ze čtyř fází: 

1. fáze P – Plánuj (Plan) – Co a jak budeme zlepšovat (sestavení plánu). 

2. fáze D – Udělej (Do) – Realizujeme plán (zavádění plánu do praxe). 

3. fáze C – Ověř (Check) – Přezkoumáváme, jestli jsme dosáhli požadovaných cílů   a 

výsledků (přezkoumání, sestavení kontrolního plánu a jeho realizace). 

4. fáze A – Reaguj (Act) – Jaké opatření zvolit ke zlepšení nebo opakovanému dosažení 

výsledků? (provedení opatření) (2, s.79) 

 

Obrázek č. 4: Cyklus PDCA 

(Zdroj: 6) 

1.1.3.1.3 DMAIC 

Jedná se o univerzálně použitelnou metodu postupného zlepšování, která je integrální 

součástí metody Six Sigma. Jednotlivé fáze metody pomáhají docílit jakéhokoliv 
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zlepšení, například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací či dat. DMAIC představuje 

zdokonalený PDCA cyklus. (7) 

Metoda je definována pěti fázemi:  

 

• Definovat (Define) – nejprve se definují požadavky zákazníků a organizace. 

Management sestavuje plán, který obsahuje prohlášení o problému, rozsah, cíle, 

milníky, role, odpovědnost, zdroje a časové plány projektu. V této fázi jsou 

identifikováni zákazníci, hlavní obchodní procesy a procesy kritické pro kvalitu. 

• Měřit (Measure) – měří se, co je kritické pro kvalitu, mapuje se proces, vytváří 

se měřící systém a určují se nedostatky. Tým shromažďuje data z cíleného 

procesu, aby stanovil základní výkon a poté srovnával procesy nebo operace za 

účelem stanovení strategie pro dosažení cílů.                          

• Analyzovat (Analyse) – shromážděná data se používají ke zjištění základních 

příčin defektů a k identifikaci příležitostí ke zlepšení. V této fázi se používá řada 

statistických nástrojů, aby se zajistilo, že problémy ovlivňující výkon jsou správně 

pochopeny a že mohou být vylepšeny.  

• Zlepšit (Improve) – tato fáze identifikuje řešení problémů prostřednictvím 

různých aplikací statistických nástrojů a návrhu experimentů. Řešení 

zahrnují měření výkonu, aby bylo zajištěno, že řešení jsou dlouhodobá. 

• Řídit (Control) – cílem této fáze je zajistit, aby byly zavedeny ovládací prvky 

procesu k udržení dosažených vylepšení. To zahrnuje také aktualizaci 

procesu a dokumentace a také stanovení průběžných výkonnostních opatření tak, 

aby se vylepšený proces nevrátil do původního stavu. (8, s. 233) 

1.1.4 Procesní řízení 

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého 

zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových 

procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 

stanovené strategické cíle.“ (9, s. 30) 

Jde o kontinuální činnost managementu organizace, která vede k zavádění, 

rozvoji a neustálému zlepšování organizace, jejíž základ tvoří procesní řízení. (2, s. 43) 
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„Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, 

účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka.“ (2, s. 42) 

1.1.4.1.1 Principy procesního řízení  

Tři základní oblasti procesního řízení: 

Znalost procesů – organizace si je vědoma svých procesů a jejich atributů i způsobů 

přeměny vstupů na výstupy a ví, jaké zdroje se přitom spotřebovávají. (2, s. 43) 

Verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy – činnosti, které jsou v rámci 

procesu realizované, jsou popsány a parametrizovány – obsahují výkonnostní 

charakteristiky. (2, s. 43) 

Monitorování, měření a neustálé zlepšování – osoby odpovědné za proces mají 

k dispozici výkonnostní ukazatele, které vypovídají o účinnosti a efektivnosti procesů. 

Na jejich základě tyto osoby v procesech provádějí změny, čímž je optimalizují. (2, s. 43)  

1.1.5 Modelování procesů  

Každý model podnikového procesu je tvořen základními prvky: 

• proces, 

• činnost, 

• podnět, 

• vazba – návaznost. (10, s. 69) 

Proces se modeluje jako struktura vzájemně navazujících činností. Tyto činnosti 

zpravidla probíhají na základě definovaných podnětů či důvodů. Z hlediska procesu může 

být podnětem vnější nebo vnitřní událost. Jako vnější podněty se označují události, které 

přicházejí z okolí procesu a jsou z hlediska procesu objektivní. Vnitřní důvod se nazývá 

stav procesu. Jedná se o situaci, v níž se daná činnost nachází a z hlediska procesu je 

subjektivní. Činnosti procesu se řadí do vzájemných návazností. Tyto návaznosti tvoří 

z procesu definovanou strukturu. Návaznosti činností bývají popsány pomocí vazeb. (10, 

s. 69) 

Procesní model sdružuje organizační, funkční a datový pohled na organizaci. (3, s. 69) 
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Organizační pohled – popisuje organizační pohled na podnik ve smyslu 

nadřízenosti a podřízenosti. Organizační schéma, které je obvykle hierarchicky 

uspořádané, obsahuje názvy útvarů, jejich rozpad až na funkční místa, která jsou 

definována organizačním řádem podniku, a k nim jsou přiřazeni konkrétní pracovníci. (3, 

s. 68) 

Funkční pohled – popisuje procesní oblast, skupiny procesu, jednotlivé procesy, 

subprocesy a činnosti. (3, s. 68) 

Datový pohled – definuje doklad putující mezi událostmi a popisuje činnost (funkci), 

která mezi událostmi nastala. Může se jednat o obecnou definici tabulky relační databáze. 

(3, s. 69) 

 

Obrázek č. 5: Hierarchizace procesního řízení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s.69) 

Procesní model organizace se obvykle zpracovává na několika úrovních složitosti. 

Modeluje se od hlavních procesů, přes subprocesy až k činnostem. Pro tvorbu procesních 

modelů se používají specializované nástroje, jedním z nejznámějších softwarových 

nástrojů je ARIS od společnosti IDS Scheer, později odkoupen SoftwareAG. (3, s. 69) 

1.1.6 Procesní mapa 

Procesní mapa slouží pro systematické zachycení hierarchie procesů, které nám poskytují 

přehled o všech procesech a skupinách procesů. Procesní mapa je základ procesního 

modelu. (4, s. 133) 

Pro zobrazení (vizualizaci) procesů do procesních map se využívají různé softwarové 

nástroje, je nabízeno mnoho variant, a to jak komerčních, tak nekomerčních. (3, s. 68) 
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1.2 Výroba 

Termínem výroba můžeme označit tyto tři pojmy: 

• „oblast řízení mezi nákupem a odbytem, 

• označení hmotného zboží, 

• označení oblasti hospodářství.“ (11, s.209) 

Jedná se o podnikovou funkci, která je představována procesem, jehož cílem je 

transformace vstupních prvků na výsledný produkt. Tento proces tvoří centrální oblast 

výrobního podniku a je jádrem jeho existence. Výroba na základě předpokládaných 

výkonů mění objekty, které jsou zajištěny nákupem a které jsou pomocí odbytu 

zprostředkovávány odběrateli. (11, s. 209) 

1.2.1 Rozdělení výroby 

Výrobu lze rozdělit podle různých hledisek, uvedu alespoň dva typy členění. 

Podle míry plynulosti technologického procesu se rozlišuje: 

Výroba plynulá (kontinuální) – v tomto typu výroby se technologický proces 

nepřerušuje. Výrobní proces probíhá nepřetržitě, a to i z toho důvodu, že 

zastavení a rozběh výroby je poměrně nákladný. Technologické a manipulační procesy 

jsou zde bezprostředně spojené, výrobky se většinou vyrábějí hromadně. Tento typ 

výroby je velmi vhodný pro automatizaci. (12, str. 70) 

Výroba přerušovaná (diskontinuální, diskrétní) – v tomto typu výroby se technologický 

proces přerušuje, aby se mohla vykonat řada netechnologických procesů (doprava 

materiálu, výměna nástroje apod.). U těchto výrob nevznikají značné náklady při 

zastavení a znovu spuštění. Oproti plynulé výrobě je složitější z důvodu značné 

různorodosti operací a velkého počtu současně vyráběných výrobků. Také uplatňování 

automatizace je obtížnější. (12, str. 70) 

Podle množství a počtu druhů výrobků se rozlišuje: 

Hromadná výroba – vyrábí se jeden druh produktu dlouhou dobu ve velkém množství, 

jedná se tedy o časově neomezenou výrobu jednoho druhu výrobku v masové míře 

(nápoje, hutní druhovýroba). Většinou jde o výrobu pro anonymní trh, její výhodou je 
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výrazné snižování nákladů na jednotku produkce. Výroba je zpravidla velmi 

automatizovaná a mechanizovaná, stroje jsou přizpůsobeny produktu a plánování je 

zaměřeno především na objem výroby. 

Druhová výroba – od hromadné výroby se liší tím, že se v ní realizují různé obměny 

daného druhu produktu. Je to speciální případ hromadné výroby, v němž je vyráběno více 

variant jednoho hromadně vyráběného výrobku (polygrafie, oděvy). Výroba probíhá na 

strojích, které musí být obvykle nepatrně jinak seřízeny, Řízení výroby je zaměřeno 

především na velikost zakázek a pořadí jednotlivých druhů. (13, s. 47) 

Sériová výroba – vyrábí se různé druhy produktů, kdy produkty určitého množství jsou 

vždy jednoho druhu. Vyráběné produkty různých sérií jsou si podobné, takže mohou být 

vyráběny na stejných zařízeních (automobily), čímž dochází opět k úspoře nákladů. 

Sériová výroba se rozlišuje na malo-, středně- a velkosériovou podle velikosti obměny 

vyráběných produktů, případně zda je vyráběn stále jeden produkt. Plánování je zaměřeno 

na velikost zakázky, výrobní dávky, termíny a zásoby na meziskladech. (13, s. 47) 

Kusová výroba – vyrábí se jeden produkt, zpravidla se jedná o výrobu na základě 

individuální zákaznické zakázky, výrobní zařízení musí být flexibilní. Problémem řízení 

kusové výroby je malá možnost předpovědi požadavků a dlouhé dodací lhůty, pokud 

nejsou ihned k dispozici potřebné díly. (13, s. 48) 

Výroba šarží, partií – jedná se o výrobu, kdy dochází k přerušení výroby novou dávkou 

vstupujícího materiálu – šarží. Důvodem je kvalitativní rozdíl mezi jednotlivými 

výrobními dávkami (ocel, laky) nebo partiemi, kde dochází k rozdílům kvality vstupních 

materiálů, které vedou k určitým rozdílům v konečných produktech (keramické 

součástky v elektrotechnice). (13, s. 48) 

1.3 Výrobní proces 

Výrobní proces lze nazvat jako vlastní realizační část hodnototvorného procesu, kdy za 

použití vstupních faktorů zajišťuje příslušný transformační proces co nejhodnotnější 

výstup. (13, str. 26) 

Tento výstup, který je spojen s produkcí zboží, vzniká tím, že výrobní faktory (input) se 

podrobí transformačnímu procesu. Aby tento transformační neboli výrobní proces přispěl 

k přeměně vstupních faktorů na konečný produkt, je k jeho realizaci nutná účast lidských 
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výkonů, tedy pracovní síly a podnikových prostředků (stroje, nástroje, přípravky, 

počítače atp.). (14, s. 17)  

 

Obrázek č. 6: Princip procesu vstup-výstup 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14, s.17) 

1.3.1 Členění výrobního procesu 

Výrobní proces lze obecně členit do tří fází: 

• fáze předzhotovující – v praxi často nazývána zjednodušeně, ale nepřesně jako 

tzv. předvýroba; 

• fáze zhotovující – nazývána předmontáž; 

• fáze dohotovující – nazývána montáž. (13, s. 28) 

1.4 SLEPT analýza 

Smyslem analýzy SLEPT je identifikovat ty vnější vlivy či faktory, které mohou 

ovlivňovat rozhodování o formulované strategii. Na jejím výstupu jsou především 

generovány potenciální hrozby a příležitosti. Nejdůležitějším imperativem u této analýzy 

je to, že má být zaměřena do budoucna, na nejvýznamnější vývojové trendy. Budoucí 

vývoj nelze však správně odhadnout nebo předpovědět bez znalosti předcházejícího 

vývoje a současného stavu. (15, s. 49) 

Název analýzy je odvozen od počátečních písmen oblastí, které by měla zahrnovat. 

Můžeme se setkat i s jinými názvy akronymu, jako je např. PESTL nebo STEP, které 

vyjadřují v podstatě totéž. (15, s. 49) 

Oblasti, které analýza SLEPT zahrnuje: 

• Sociální oblast (Social) – týká se lidí a lidské společnosti. 

• Legislativní oblast (Legal) – zkoumá právní prostředí, jeho stabilitu a kvalitu. 

• Ekonomická oblast (Economical) – zkoumá stav ekonomiky v daném prostředí. 
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• Politická oblast (Political) – zabývá se politickým systémem, jeho 

stavem a stabilitou. 

• Technologická oblast (Technological) – zkoumá technické aspekty, 

vědu a výzkum. (16) 

Při tvorbě analýzy je důležité nejprve určit prostředí, kterého se analýza bude týkat. Poté 

se analyzují jednotlivé oblasti. Při analýze oblastí je vhodné použít přístup MAP – mapuj 

jednotlivé aspekty, analyzuj jejich stav a odhadni, jak se budou vyvíjet. (16) 

1.5 SWOT analýza 

SWOT analýza se používá pro základní identifikaci současného stavu podniku, 

sumarizuje základní faktory, které působí na efektivnost podnikových aktivit a ovlivňují 

dosažení požadovaných cílů. Je často součástí situační analýzy, může však být 

prováděna i samostatně. SWOT analýza tvoří logický rámec, který vede ke zkoumání 

vnitřních předností a slabin, příležitostí, hrozeb a také ke stanovení základních 

strategických alternativ, o kterých může podnik uvažovat. Název analýzy je odvozen od 

počátečních písmen příslušných anglických termínů: (17, s. 46) 

• Strenghts – silné stránky 

• Weaknesses – slabé stránky 

• Opportunities – příležitosti 

• Threats – hrozby (17, s. 46) 

Základ SWOT analýzy tvoří matice se čtyřmi kvadranty, které jsou rozděleny na dvě 

části, a to vnější prostředí firmy a vnitřní prostředí firmy. Toto rozdělení je důležité, 

protože vnitřní prostředí je možné v rámci managementu ovlivnit, zatímco vnější 

prostředí už přímo ovlivnit nelze. (18) 

Vnitřní prostředí zahrnuje silné stránky a slabé stránky. Vnější prostředí zahrnuje 

příležitosti a hrozby. (18) 
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Tabulka č. 1: Matice SWOT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s.25) 

                       vnitřní faktory 
 
 
vnější faktory 

slabé stránky W 
(strategicky významné) 
1. … 
2. …, atd. 

silné stránky S 
(strategicky významné) 
1. … 
2. …, atd. 

příležitosti O 
(strategicky významné) 
1. … 
2. …, atd. 

WO strategie 
„hledání“ 
překonání slabé stránky 
využitím příležitosti 

SO strategie 
„využití“ 
využití silné stránky 
ve prospěch příležitosti 

hrozby T 
(strategicky významné) 
1. … 
2. …, atd. 

WT strategie 
„vyhýbání“ 
minimalizace slabé stránky 
a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 
„konfrontace“ 
využití silné stránky k 
odvrácení ohrožení 

 

1.5.1.1.1 Základní pravidla a postup při tvorbě SWOT analýzy 

Abychom dostali smysluplný výsledek analýzy, je nutné dodržovat základní pravidla. 

Existuje mnoho různých postupů, které však mají základní společné rysy: 

• Zaměřit se na klíčové a důležité věci, na klíčové faktory. 

• Zahrnovat pouze fakta a objektivní faktory, které jsou měřitelné. 

• Využívat týmovou spolupráci a názory ostatních.  

• Rozepsat faktory do čtyř kvadrantů. 

• Vyhodnotit situaci, hledat cesty, jak využít situace a popřípadě jak ji zlepšit – 

použít hodnocení mezi kvadranty, které je klíčem ke správnému stanovení SWOT 

analýzy, protože pomůže stanovit strategii realizace dalších opatření. 

o S – O hodnocení – Jak pomocí silných stránek využít příležitosti na trhu? 

o W – O hodnocení – Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení 

slabých stránek? 

o S – T hodnocení – Jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb? 

o W – T hodnocení – Jak snížit hrozby ve vztahu k slabým stránkám? 

• Případně zrevidovat faktory, pokud v průběhu hodnocení zjistíme něco jiného než 

dříve. (19)  
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1.6 Ishikawův diagram 

Tento diagram, označovaný také jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí kosti, 

je grafický nástroj, který zobrazuje příčiny daného následku. Umožňuje tak najít skutečné 

příčiny následku a zvolit nejefektivnější řešení daného problému. Jde o jednoduchý 

nástroj pro shromažďování informací o procesech, výsledcích a výkonnosti procesu za 

účelem zdokonalování procesů. 

Ishikawův diagram je snadno pochopitelný, a tedy použitelný na všech úrovních řízení. 

Lze jej okamžitě uplatit pro řešení všech potenciálních problémů. 

Může být použit pro: 

• analýzu variability existujícího procesu 

• definování potenciálních faktorů, které mohou vést k žádoucím výsledkům 

(39, s. 313) 

Tvorba diagramu 

Do hlavy „ryby“ definujeme řešený problém. Ke „kůstkám“ se sepíší hlavní ovlivňující 

veličiny (např. člověk, stroj, metoda, materiál apod.). Mezi ,,kůstky“ se doplní příslušné 

příčiny. Následně se ve skupině diskutuje o možné hlavní příčině problému. (38, s. 243) 

 

Obrázek č. 7: Ukázka Išikawova diagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 39, s. 313) 
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2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Tato část práce je zaměřena na základní seznámení se společností, na níž v další části 

práce bude prováděna analýza a návrhy na zlepšení. V této části představím společnost, 

její filozofii, výrobní portfolio, její organizační strukturu, dodavatele, odběratele, 

financování, návrh a vývoj výrobků, skladování a logistiku, ekologii, školení 

zaměstnanců, propagaci a informační systém. 

2.1 Představení společnosti  

Společnost LD Seating s.r.o. patří mezi přední výrobce kancelářského nábytku v České 

republice. Byla založena v Boskovicích v roce 1993, má tedy již více než 25 letou praxi 

v oboru. Původně byla založena jako obchodně výrobní firma zaměřená na sedací 

nábytek. Se vzrůstající poptávkou se postupem času firma přetransformovala na ryze 

výrobní s vlastním vývojem. (21) 

Společnost byla od počátků své činnosti zaměřena zejména na tuzemský trh. Stala se 

nejvýznamnějším výrobcem kancelářských, konferenčních a jednacích židlí v České 

republice. Židle s logem LD jsou dnes nabízeny většinou významných společností 

působících v oblasti navrhování a vybavování administrativních interiérů. (21) 

Se vzestupem prodeje začala firma nabízet své produkty i na zahraničním trhu. Dnes již 

patří mezi přední výrobce sedacího nábytku ve střední Evropě. V roce 2004 byla otevřena 

vzorkovna a obchodní oddělení v Bratislavě. Téhož roku začala společnost prezentovat 

svoje výrobky na významných evropských výstavách a vybudovala síť obchodních 

zastoupení v Německu, Polsku, Velké Británii, Norsku, Dubaji, Belgii a Francii. (21) 

V současnosti společnost disponuje výrobním a logistickým areálem o rozloze 10 000 m2. 

V roce 2017 byla plocha rozšířena o novou výrobní halu o rozloze 3000 m2 s vestavěným 

patrem, kde se nachází kanceláře, jídelna a šatny. (23) 

V témže roce získala společnost certifikát o zavedení systému jakosti ISO 9001:2015. 

(25) 
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Obrázek č. 8: Logo společnosti 

(Zdroj: 22) 

 

2.2 Filozofie společnosti 

Mezi hlavní cíle společnosti patří nabídnout a zaujmout zákazníka kvalitními výrobky. 

(24) 

Základním krédem společnosti je být lídrem na trhu ve výrobě kancelářských židlí střední 

kategorie v České a Slovenské republice a zároveň být všeobecně známým a uznávaným 

výrobcem v zahraničí. (25) 

2.3 Výrobní portfolio 

Jak již bylo zmíněno, firma se zabývá výrobou kancelářského sedacího nábytku. Své 

produkty rozděluje do pěti kategorií:  

• Otočné židle  

o Manažerské židle 

o Pracovní židle 

• Jednací židle 

o Jednací otočné 

o Jednací návštěvnické 

• Konferenční a multifunkční židle 

• Cafe a industriální 

o Cafe 

o Industriální 

• Lounge and Soft 

o Sedačky a modulární systémy 

o Křesla 
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V každé kategorii se nachází několik sérií s širokou nabídkou modelů. Výběr je velmi 

flexibilní, je možné si u jednotlivých modelů vybrat z široké škály barev, materiálů, typu 

křížů, područek apod. (26) 

 

Obrázek č. 9: Ukázka produktů 

(Zdroj: 20) 

2.4 Organizační struktura 

LD seating je právní formou společností s ručením omezením. Má čtyři jednatele, kterými 

jsou Ing. Jitka Hurábová, Ing. Igor Huráb, Ing. Jan Huráb a Ing. Jakub Huráb. Jednatelé 

netvoří kolektivní orgán. Společnost zastupuje ve všech záležitostech 

kterýkoliv z jednatelů samostatně. Společníky jsou pak paní Ing. Jitka Hurábová a pan 

Ing. Igor Huráb. (27) 
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 Obrázek č. 10: Organizační schéma LD seating s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

 

Společnost celkově zaměstnává okolo 150 zaměstnanců. V posledních pěti letech přijala 

ročně asi deset nových zaměstnanců. Řízení výroby je zabezpečeno vedoucím výroby / 

technologie, plánovačem výroby, pod něž spadají mistři šitého čalounění, nešitého 

čalounění a mistr montáže. Jednotlivá pracoviště (šití a stříhání strojní a ruční) mají také 

své vedoucí pracovníky. Sklad komponentů a expediční sklad mají též své vedoucí 

pracovníky odpovědné za jejich chod. (20) 

Provoz ve výrobě je jednosměnný, směna začíná v 5:45 a končí ve 14:30, pauza na oběd 

je 45 minut. (20) 

2.5 Dodavatelé 

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem společnosti je zaujmout a nabídnout zákazníkovi 

kvalitní produkty. Tento cíl je možné naplnit pouze za předpokladu výběru 

kvalitních a spolehlivých dodavatelů. Stěžejní část dodavatelského řetězce tvoří 
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zahraniční dodavatelé. Jedná se zejména o italské firmy, v menší míře 

německé a tuzemské. Uvedu příklady některých italských a německých dodavatelů: 

Italští dodavatelé: 

Brado S.p.A. – dodává plastové části, kříže, opěráky, sedáky, 

Donati S.p.A. – dodává mechaniky, kůže, 

Essepieffe Italia S.r.l. – dodává vypěněné části židlí. 

Němečtí dodavatelé: 

Gross + Froelich GmbH & Co. KG – dodává kolečka, 

Stabilus GmbH.  – dodává písty. (20) 

Společnost aktuálně nevyhledává nové dodavatele, stávající významní dodavatelé splňují 

stanovená kritéria. Společnost zvyšuje tlak na aktivní přístup a flexibilnost, ochotu při 

jednání a řešení reklamací a kvalitu dodávek, dodržování dodacích termínů a mimořádné 

zkrácené termíny v případě dodání neshodného zboží. Skladové zásoby jsou úměrně 

nastaveny dle potřeb minimálního množství nebo doplňovány dle aktuálních objednávek 

a otevřených tendrů. Obchodník vždy na obchodních poradách informuje jednatelku 

společnosti o vývoji významných objednávek, která v předstihu komunikuje s dodavateli 

o mimořádném termínu dodání. Dle interních údajů se společnosti daří u dodavatelů 

zkrátit dodací termíny i zvýšit kvalitativní úroveň dodávaných komponentů. (20) 

2.6 Odběratelé 

Odběratelé jsou vždy prodejci, společnost neprodává konečnému zákazníkovi, jedná se 

pouze o výrobce a prodej probíhá přes distributorskou síť. (20) 

Společnost dodává nábytek nejen zákazníkům v České republice, ale i ve světě a patří 

mezi přední výrobce sedacího nábytku ve střední Evropě. V současné době tvoří 

zahraniční obchod již 45 % obratu. (21) 

2.7 Návrh a vývoj výrobků 

Vývoj nových výrobků je založen na důkladné znalosti zákaznických požadavků. Tyto 

požadavky jsou zakomponovány do konceptu vývoje, který tvoří základ nového výrobku. 
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Na návrhu se podílí jak čeští, tak i zahraniční designéři, jejichž cílem je nejen naplnit 

estetickou stránku nového výrobku, ale spojit ji i se stránkou funkční. Jakmile je 

rozpracován design, práce probíhají koordinovaně s technickým oddělením, které se 

soustředí na zpracování jednotlivých částí, funkčnost a kvalitu. Při samotné výrobě jsou 

uplatňovány jak klasické čalounické technologie, tak i ty moderní. (24)  

Na základě situace na trhu společnost pracuje na nových projektech výrobků, které osloví 

zákazníka moderním designem, precizním zpracováním a konkurenční cenou. Podnětem 

pro tyto projekty je i účast na prestižních zahraničních veletrzích. Nabídku rozšiřuje na 

základě nových trendů, zavádí nové druhy potahových látek, více barevných verzí síťovin 

apod. (20) 

2.8 Skladování a logistika 

Společnost disponuje dvěma sklady, a to skladem komponent a skladem hotových 

výrobků.  

Komponenty od dodavatelů jsou ve skladě uloženy v regálech na paletách. Jedná 

se o kolečka, písty, kostry, mechaniky, opěráky, sedáky apod. Ve skladě hotových 

výrobků se finální produkty skladují v krabicích a na paletách.  

Do nákladních vozů se výrobky většinou pokládají volně, tedy ne na paletách. (20) 

Doprava je zajišťována externími společnostmi. S některými dopravci má firma 

nasmlouvanou dlouhodobou spolupráci, zatímco jiní reagují na poptávku. Ve spojení 

s informačním systémem HELIOS tak dokáže společnost velmi rychle reagovat na 

vzniklou poptávku, a zajistit tak přijatelný termín dodání. Společnost disponuje vlastním 

logistickým terminálem s kapacitou 2 600 paletových míst. (23) 
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Obrázek č. 11: Sklad hotových výrobků 

(Zdroj: Vlastní pořízení) 

2.9 Ekologie 

Firma se aktivně zabývá ochranou životního prostředí. Plní nařízení všech zákonů, 

předpisů, nařízení a dalších platných nařízení. Snaží se volit technologie, 

postupy a matriály šetrné k životnímu prostředí. V případě vzniku odpadu je tento odpad 

tříděn a následně předán ke zpracování. Je vyžadován aktivní přístup k ochraně životního 

prostředí u svých obchodních partnerů, toto povědomí firma také prohlubuje u svých 

zaměstnanců. (23) 

V roce 2017 získala společnost osvědčení o managementu systému enviromentální 

ochrany v souladu s normou ISO 14001:2015. (25) 

2.10 Školení zaměstnanců 

Pro zajištění potřebné kompetence pracovníků, kteří provádějí práce ovlivňující shodu 

s požadavky na produkt, je zabezpečováno vzdělávání v rámci schváleného plánu 

vzdělávání. Školení se týkají nového sortimentu, výrobních postupů, ISO 

9001:2015 a ISO 14001:2015, obsluhy technologického zařízení, BOZP a PO. 
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Pro seznámení zaměstnanců s významnými uskutečněnými projekty je v prostorách 

podniku vytvořena pravidelně aktualizovaná foto prezentace. (20) 

2.11 Propagace 

Práce obchodního oddělení směřuje k propagaci nových i současných výrobků, udržování 

a nasazování nových kontaktů s významnými českými i zahraničními architekty sedacího 

nábytku. 

Produkty jsou prezentovány na vzorkovnách v prostorách LD Seating v Boskovicích, 

Praze a Bratislavě, dále v tisku v rozhovorech s paní Ing. Hurábovou a také na 

vzorkovnách odběratelů. 

Významným prezentačním prvkem je inzerce v odborných periodikách jako je časopis 

Architekt, Můj dům, Marianne bydlení, Home, Bydlení, Sofie bydlení, Moj 

Dom a kampaň na sociálních sítích. Součástí této akce je cílené oslovení architektů, kteří 

navrhují kancelářské interiéry s využitím výrobků společnosti. (20) 

Od roku 2004, kdy společnost začala pravidelně prezentovat své výrobky na významných 

evropských výstavách, začal zahraniční obchod postupně vzrůstat. V roce 2016 spustila 

firma realizaci projektu s názvem „Účast společnosti LD Seating na zahraničních 

veletrzích“, který je finančně podporován Evropskou unií. Jedná se o projekt, jehož cílem 

je propagace společnosti na zahraničních veletrzích. (21) 

2.12 Informační systém 

Firma využívá od samého začátku systém HELIOS. V roce 1999 přešla na HELIOS 

Orange, který používá dodnes. Systém pokrývá veškeré firemní procesy od ekonomiky, 

obchodu, skladů až po výrobu. V roce 2003 firma dokoupila moduly Řízení 

výroby a TPV, čímž došlo ke sjednocení datové základny a propojení podnikových 

procesů. S rostoucím objemem produkce rostly i požadavky na zautomatizování 

některých procesů, proto byl systém dále rozšířen o další funkce, zejména o zakázkové 

dovývoje a zavedení mobilních a ETH terminálů. Stacionární terminály ETH slouží pro 

odvádění výrobních operací a evidenci, dle požadavků konkrétního pracoviště. Terminál 

je možné napojit i na tiskárnu čárových kódů. (23) 
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Společnost také využívá systém pro řízení skladových procesů Gatema WMS 

(Warehouse Management System). Mobilní terminály jsou značky Zebra.  

Systém Helios Orange modifikovaný přesně pro potřeby společnosti dodává firma 

Gatema a.s., stejně tak systém Gatema WMS. (23) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části se zaměřím na obecný popis průběhu zakázky společností, k němuž sestavím 

procesní mapu. Poté popíši konkrétní vybranou zakázku a časový průběh jejího vyřízení 

zobrazím v Ganttově diagramu. Dále provedu analýzu SLEPT, SWOT a sestavím 

Ishikawův diagram. Tato část je předpokladem k nalezení úzkých míst v průběhu 

zakázky, která budou následně řešena v poslední části práce. 

3.1 Průběh zakázky podnikem 

Přijetí a zpracování objednávky 

Zákazník kontaktuje obchodníka s požadavkem na objednávku. Obchodník předává 

objednávku expedici, expedientka následně vybírá z databáze vzorových sestav konkrétní 

sestavu podle zákazníkova požadavku. Veškeré vzorové sestavy mají určenou spotřebu 

jednotlivých komponent a technologický postup. Expedientka z vybraných sestav založí 

objednávku, která dále obsahuje požadovaná množství a termín dodání. Následně zasílá 

zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, který ji musí schválit. Platba objednávky 

může být provedena buď před zadáním do výroby, před expedicí nebo dle data splatnosti, 

dle konkrétní zakázky a dle domluvy se zákazníkem.  

Plánování výroby 

Po potvrzení objednávky zákazníkem je objednávka zaevidovaná v informačním 

systému, kde se automaticky vygenerují výrobní příkazy, které slouží k plánování výroby, 

evidenci rozpracované výroby a jako podklad pro generování objednávek na 

komponenty. Nákupčí kontroluje, zda je držená správná minimální zásoba. Plánovač 

výroby kontroluje dostupnost komponentů pro zakázku, plánuje a rozvrhuje práci pro 

jednotlivé fáze výroby. Informační systém vygeneruje požadavek na vychystání 

komponent pro výrobu skladníkovi. Plánovač tiskne výrobní průvodky pro konkrétní 

pracovníky s vytištěnými čárovými kódy operací. Ty jsou předány mistrům. 

Výroba 

Skladník v odpoledních hodinách naváží potřebný materiál pro výrobu na další den, aby 

všechna pracoviště měla na začátku směny materiál k dispozici. První fází výroby je šití. 

Látky v rolích jsou nastříhány na stříhacím stroji. Nastříhané látky následně sešívají 

švadleny na šicích strojích. Toto je jeden z nejtěžších kroků ve výrobě, protože je 
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vyžadována velká přesnost šitých potahů. Ve výrobě se používají terminály ETH, které 

slouží k odvádění výrobních operací a evidenci. Před započetím operace načtou 

pracovnice čárový kód zakázky. Po zhotovení potahů opět načtou čárový kód a v systému 

se objeví, že šití je hotovo. Takto se v systému eviduje rozpracovanost. Toto načítání 

kódů probíhá během všech výrobních kroků. 

Dalšími pracovišti jsou pěnírna a kovovýroba. V pěnírně se vyrábí korpusy 

křesel a v kovovýrobě kovové části židlí, jako nohy, úchytky apod. Na těchto pracovištích 

je držena určitá minimální zásoba, o které se ví, že by měla pokrýt běžné objednávky. 

Případně pro větší objednávku se výroba řeší operativně. Za den se vyrobí cca 270 kusů 

jednoho typu v pěnírně a 70 kusů v kovovýrobě. 

Ušité potahy se předají na pracoviště čalounění. Čalouník zahájí práci načtením čárového 

kódu z průvodky. Pracovník si nejprve vychystává z regálů naskladněné komponenty. 

Poté si připravuje vše potřebné pro zahájení čalounění – lepí molitany, vyvrtává matice 

apod. Dále již navléká ušité potahy na připravené korpusy. Po čalounění se polotovar 

pošle na pracoviště montáže, kde se židle smontují do finální podoby. ETH terminály jsou 

napojeny na tiskárny čárových kódů. Když pracovník montáže tedy načte čárový 

kód z průvodky pro zahájení operace, automaticky se mu vytisknou i štítky na krabice. 

Štítky obsahují čárový kód výrobku a čárový kód krabice. Čárový kód z krabice se 

využívá při kontrole a vážení krabic na váze a čárový kód výrobku se užívá při 

manipulaci a expedici na skladě hotových výrobků.  

Kontrola výrobků a zaskladnění 

Po ukončení montáže přichází na řadu kontrola hotových výrobků, kdy pracovník 

kontroly načte kód krabice prostřednictvím terminálu a v systému se zaznamená 

informace o kontrole a odepíší se komponenty určené k montáži. Vizuálně kontroluje 

každou židli, kterou poté opatří nálepkou. Krabice a obalový materiál pro židle chystá 

samostatný pracovník - balič, kontrolor by tuto přípravu nestíhal. Balič následně vloží 

židli do krabice. Nyní se krabice přepravuje na válečkové dráze na váhu a páskovačku. 

Na váze se načte čárový kód krabice, zvážená hmotnost se zapíše do systému a výrobek 

se na válečkové dráze sám automaticky zaskladní do systému, na sklad hotových 

výrobků. Skladník následně přemístí výrobky z manipulační plochy na konkrétní 

skladovou pozici.  
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Zajištění dopravce 

Zajištění dopravy pro objednávky má na starost expedientka. Pro tuzemské objednávky 

je doprava zajištěna obvykle dva dny před vyexpedováním. Doprava do jiných státu se 

zajišťuje zhruba 14 dnů před expedicí. 

Expedice 

Závěrečným krokem je expedice, kdy skladník vychystává zboží pro přepravu. Řídí se 

dle pokynů expedice a připravených podkladů. 

Fakturace 

Expedientka vystaví zákazníkovi fakturu, která je mu následně e-mailem odeslána.  
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Obrázek č. 12: Procesní mapa průběhu zakázky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Popis konkrétní zakázky 

Pondělí 23. 9. 2019  

Přijetí emailu s objednávkou od stálého zákazníka ze Švédska. Jedná se o švédskou 

prodejnu kancelářského nábytku. Obchodník předává e-mail expedientce. E-mail 

obsahuje katalogová čísla a počty kusů židlí, doručovací adresu a požadovaný termín 

dodání (19. – 25. 11. 2019). Dopravu zajišťuje společnost. Zákazník si objednal celkově 

77 ks židlí z kolekce Melody meeting. V tomto případě, protože se jedná o již ověřeného 

zákazníka, neprobíhá platba předem, ale až po odeslání zboží. Expedientka posílá 

zákazníkovi potvrzení objednávky. 

Úterý 24. 9. 2019  

Zákazník zasílá e-mail s odsouhlasením objednávky, expedientka následně zadává 

zakázku do systému. Zakázka je zařazena do výrobního plánu. Výrobní kapacita je nyní 

obsazena, ale vzhledem k tomu, že si zákazník přeje doručení až v půlce listopadu, tak by 

se zakázka ani v případě neobsazené výrobní kapacity nezačala vyrábět ihned. 

Úterý 29. 10. 2019   

Nyní již dle výrobního plánu přichází čas na objednávku, aby byla zajištěna včasná 

výroba a doručení zákazníkovi v požadované datum. Plánovač kontroluje dostupnost 

komponent a rozvrhuje práci pro jednotlivé fáze výroby. Tiskne průvodky pro 

pracovníky s čárovými kódy operací. Skladník dle informací ze systému vychystává 

materiál na započetí výroby. Jelikož se jedná o zakázku pro zahraničního zákazníka, je 

třeba zajistit dopravu již nyní. Tento krok zajišťuje expedientka. 

Středa 30. 10. 2019 

Pracovníci obsluhující stříhací stroj stříhají potřebné látky pro šití.  

Čtvrtek 31. 10. 2019 

Nastříhané látky jsou sešívány na šicích strojích.  

Úterý 5. 11. 2019 

Ušité potahy putují na pracoviště čalounění. Každý čalouník si nejprve z regálů, kam 

skladník dodá materiál, vychystává materiál – korpusy, látky, čalounické zátahy. Dále 
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provádí přípravu, vyvrtává matice, lepí molitany, stříká látku lepidlem. Následně začíná 

čalounit.  

Pátek 8. 11. 2019 

Nyní je na řadě montáž, kde se židle montují do finální podoby. Po montáži probíhá 

kontrola kontrolorem, který na každý zkontrolovaný výrobek lepí nálepku. Balič chystá 

krabice a vkládá do nich hotové výrobky. Krabice putují na válečkové dráze na 

váhu a páskovačku. Na válečkové dráze se načítá kód krabice čtečkou a výrobek je takto 

automaticky zaskladněn na sklad hotových výrobků. Skladník hotové výrobky odváží na 

sklad hotových výrobků. 

Středa 20. 11. 2019 

Doprava je zajištěna, kamion přijíždí v dopoledních hodinách. Skladník vychystává zboží 

na expedici. Jedná se celkem o 43 krabic o rozměrech 62x69x90 cm a 34 

krabic o rozměrech: 62x69x81 cm s celkovou váhou 1 349,20 kg.  

Zákazník je informován o odeslání objednávky a jejím pravděpodobném doručení a je 

mu vystavena faktura s údaji k úhradě. Splatnost zaplacení zboží je 30 dnů po jeho 

obdržení. 

3.2.1 Ganttův diagram 

Pro snadnější zobrazení průběhu zakázky přikládám Ganttův diagram, který umožňuje 

graficky znázornit termíny a doby trvání. K přijetí zakázky došlo 23. 9. 2019 a k jejímu 

vyexpedování 20. 11. 2019. Zákazník zadal objednávku v září, ale dodání požadoval až 

na konci listopadu, zakázka tedy byla po zařazení do systému v pořadí, protože nebylo 

třeba ji vyřizovat co nejdříve.  
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Graf č. 1: Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3 SLEPT analýza 

V rámci SLEPT analýzy se zaměřím na vnější faktory ovlivňující podnik, a to z oblasti 

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. 

Sociální oblast 

Sídlo společnosti se nachází ve městě Boskovice, ležícím v Jihomoravském kraji. Počet 

obyvatel v Boskovicích je 11 417. (28) Dle českého statistického úřadu je k 31. 1. 2020 

podíl nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji 3,72 %.  Nezaměstnanost v České 

republice je na velmi nízké úrovni. (29) 

V České republice stále více roste počet osob s terciálním vzděláním a ubývá počet osob 

se středním vzděláním bez maturity. Přírůstek během dvaceti let (roky 1995 až 2015) 

dosáhl hodnoty 134 %. Jihomoravský kraj je po hlavním městě Praze druhým 

krajem s nejvyšším počtem vysokoškolsky vzdělaných osob. (30) Tento fakt se 

v analyzované společnosti odráží při hledání pracovníků do výroby, kde jsou 

vyhledávány především pozice právě s výučním listem, a to zejména v oborech čalouník 

či krejčí. Firma tak snadněji získá potenciální pracovníky na pozice vyžadující 

vysokoškolské vzdělání, oproti pozicím vyžadujících odbornou znalost řemesla.  
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Legislativní oblast 

Společnost se řídí zákony, které upravují podnikání v České republice. Mezi základní 

právní předpisy a podmínky podnikaní patří Občanský zákoník, Zákon o obchodních 

korporacích, Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Živnostenský 

zákon a Zákoník práce, Daňový řád a další. Společnost se musí neustále přizpůsobovat 

aktualizacím a změnám v zákonech. (31) 

Společnost disponuje osvědčením o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu 

s normou ISO 9001:2015 a osvědčením o managementu systému enviromentální ochrany 

v souladu s normou ISO 14001:2015. (25) 

Ekonomická oblast 

Ekonomická situace podniku souvisí s ekonomickou situací v České republice. Růst 

české ekonomiky zpomaluje, podle prognózy ČNB v roce 2020 dynamika domácí 

ekonomické aktivity zvolní na 2,4 %. Růst HDP drží zejména spotřební výdaje 

domácností, díky vysoké zaměstnanosti a růstu příjmů. (32) Průměrná hrubá měsíční 

mzda meziročně vzrostla o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil ve 

3. čtvrtletí roku 2019 29 549 Kč. (33) Důvodem tlaku na zvyšování mezd je snaha získat 

zaměstnance na vyčerpaném trhu práce a udržet ty stávající. (34) Toto navyšování mezd 

má vliv na podnikání společnosti, protože s nárůstem mezd rostou společnosti provozní 

náklady.  

Průměrná roční míra inflace byla v roce 2019 2,8 %. Šlo o druhou nejvyšší míru inflace 

za posledních 11 let. (35) Společnost má stabilní pozici na trhu, svojí činností pokrývá 

svoje veškeré náklady, je bez úvěrů. Financování nových kapacit nebo výrobních prostor 

je ze zisku z minulých let. (20) 

Politická oblast 

Pro společnost je důležitá politická stabilita nejen v České republice, ale i v jiných 

státech, odkud odebírá materiál nebo kde prodává své výrobky. Jedná se zejména o státy 

Evropské unie. Aktuálním tématem je vystoupení Velké Británie z Evropské unie, ke 

kterému došlo 31. 1. 2020. V průběhu roku 2020 bude probíhat přechodné období, během 

kterého se na Velkou Británii pohlíží, jako by byla členským státem, v dalším roce však 

tento odchod společnost ovlivní, protože výrobky do této země dodává. (36) 
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Společnost realizuje projekt s názvem „Účast společnosti LD seating na zahraničních 

veletrzích“, který je finančně podporován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je 

propagace společnosti na zahraničních veletrzích. (21) Jedná se o operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na podporu českých 

podnikatelů z fondů Evropské unie. (37) 

Technologická oblast  

Pro udržení svého místa na trhu je pro společnost nutné sledovat trendy v oblasti 

technologií a nahrazovat stávající zařízení modernějšími. Dnešní technologický rozvoj je 

na vysoké úrovni a umožňuje společnosti investovat do modernizace techniky, která 

zefektivní zpracování objednávky. 

3.4 Ishikawův diagram 

V Ishikawově diagramu jsou zobrazeny možné příčiny rizika průběhu zakázky. V hlavě 

diagramu je definovaný hlavní řešený problém, což jsou rizika průběhu zakázky. 

U „kůstek“ jsou sepsány hlavní ovlivňující veličiny, v tomto případě stroje a zařízení, 

pracovní síly, metody, materiál a výrobky. Mezi „kůstkami“ leží možné příčiny. 

 

Obrázek č. 13: Ishikawův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



44 

 

3.5 SWOT analýza  

Silné stránky: 

• Vlastní prostory 

• Odborná způsobilost zaměstnanců ve výrobě (čalouníci, švadleny apod.) 

• Zkušení a kvalitní zaměstnanci 

• Dlouhodobé vztahy se zákazníky 

• Dobré jméno a pozice na trhu 

• Spolehlivá výrobní technika 

• Kladný výsledek hospodaření 

Slabé stránky: 

• Omezená skladová kapacita 

• Česká firma – zvuk v zahraničí 

• Závislost na dodavatelích 

• Nedodržení termínů zakázek  

Příležitosti: 

• Spolupráce s novými dodavateli 

• Spolupráce s novými designéry 

• Možné vstupy na další zahraniční trhy 

• Vývoj nových produktů 

• Výroba nových produktů 

• Zefektivnění výrobního procesu 

• Zlepšení marketingu 

Hrozby: 

• Zvyšování cen dodavatelů 

• Vstup nové konkurence  

• Politická situace  

• Ekonomická situace 

• Požár 

• Nestabilní poptávka 

Silné a slabé stránky: 

Mezi silné stránky podniku patří například to, že vlastní svoje výrobní a logistické 

prostory. Firma se nachází v průmyslové oblasti, je k ní snadný přístup. Další silnou 

stránkou je kvalifikovanost pracovníků, a to ve všech oblastech, jako je oblast výroby, 
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řízení vývoje, obchodu i logistiky. Společnost dále vyniká svým postavením na trhu, patří 

mezi přední výrobce kancelářského nábytku nejen v České republice, ale i ve střední 

Evropě. Firma disponuje spolehlivou výrobní technikou, dokupuje a nahrazuje výrobní 

zařízení novějšími pro zvýšení efektivity výrobního procesu. Co se týče výsledku 

hospodaření, je kladný, firma je bez úvěrů. Financování nových kapacit nebo prostor je 

ze zisku z minulých let. 

Mezi slabé stránky podniku patří omezená skladová kapacita, nelze tedy naskladnit velké 

množství komponent nebo hotových výrobků při velkém množství nebo velikosti 

objednávek. Další slabou stránkou je závislost na dodavatelích, je tedy nutné včasné 

objednání komponent, někdy se však zpoždění dodávky nelze vyhnout. Další slabou 

stránkou je fakt, že se jedná o českou firmu, kdy zejména němečtí, ale i jiní zákazníci 

spojují Českou republiku s předsudkem nekvality výrobků východní Evropy a při volbě 

výrobce dávají přednost západním výrobcům. 

Příležitosti a hrozby  

Mezi příležitosti podniku patří navázání spolupráce s novými dodavateli a také designéry, 

s čímž souvisí další příležitosti, kterými jsou vývoj a výroba nových produktů, tedy 

rozšíření výrobního portfolia. Další příležitostí je vstup na další zahraniční trhy. Také 

zefektivňování výrobního procesu a zlepšení marketingu. 

Mezi hrozby lze zařadit možné zvyšování cen dodávaných komponent. Další hrozbu 

představuje vstup nového konkurenta do odvětví, který by mohl nabízet kvalitnější 

výrobky za dostupnější cenu. Také politická situace v zemích, do kterých dodává, 

představuje hrozbu, jedná se zejména o Rusko. Z obecnějšího hlediska lze mezi hrozby 

také zařadit zhoršení ekonomické situace. Další poměrně významnou hrozbou je vznik 

požáru, ve firmě se vyrábějí pěny na plnění křesel a židlí, které jsou velmi hořlavé a rychle 

vzplanou.  

3.6 Závěr analýzy současného stavu 

Z důkladného popisu průběhu zakázky vyplynulo, že podnik je na vysoce dobré úrovni 

v oblasti zpracování zakázek. Nelze nezmínit propracovaný informační systém, který má 

pod kontrolou veškeré činnosti týkající se průběhu zakázky. Vše je detailně 

evidováno a probíhá plynule. Společnost neustále přemýšlí nad možnostmi zlepšování, 
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usnadňování a urychlování průběhu zakázek. V posledních letech investovala do 

výstavby nové haly, obnovuje zastaralá zařízení novějšími a výkonnějšími. Investuje také 

do moderních zařízení usnadňujících práci zaměstnancům, příkladem je válečková 

dráha a vakuový paletizér, sloužící ke snadnější manipulaci s hotovými výrobky 

určenými k zaskladnění.  

Při mém rozhovoru s jedním pravidelným zákazníkem tento zákazník uvedl, že oproti 

konkurenci vidí nevýhodu v nemožnosti objednávek z internetových stránek. Tato 

nevýhoda přináší i zdržení objednávacího procesu z hlediska objednávání výrobků, kdy 

zákazník volí kombinace, které nelze vyrobit. Zde vzniká prostor ke zlepšení. Další 

možnost urychlení výroby vidím v rozdělení činností na jedné z výrobních operací. 

Z analýzy vnějšího prostředí SLEPT považuji jako významný a aktuální faktor odchod 

Velké Británie z Evropské unie, který bude mít dopad na veškeré podniky, které do této 

země dodávají své výrobky, touto společnosti je i LD Seating s.r.o. 

Ze SWOT analýzy lze zdůraznit příležitost spolupráce s novými designéry, a tedy návrh 

nových výrobků odpovídajících nejnovějším trendům. Podnik by se také mohl více 

zaměřit na marketingovou propagaci svých výrobků a měl by stále hledat příležitosti 

zlepšení výroby. Mezi podstatné hrozby patří zhoršení ekonomické situace jak v České 

republice, tak ve světě. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je zlepšení současného průběhu zakázky ve vybraném 

podniku. 

Tato část navazuje na analytickou část práce, kde byly nalezeny možnosti pro zlepšení 

zakázky. Po nastudování průběhu zakázky jsem nalezla drobné nedostatky, na které je 

možné se zaměřit, a pro tyto nedostatky navrhnu řešení, která by mohla zefektivnit průběh 

zakázek podnikem.  

Společnost LD Seating s.r.o. neustále vyhledává možná řešení pro zlepšení průběhu 

zakázek, inovační možnosti, hledá nové příležitosti, jak udržet svoje místo na trhu, předčit 

konkurenci a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Společnost využívá informační 

systém Helios Orange, který zajišťuje hladký průběh zakázky podnikem,  a ten díky němu 

dosahuje strategických cílů. Systém je na míru implementovaný společností Gatema a.s. 

Nalézt nová řešení návrhů zlepšení průběhu zakázky je tedy čím dál více složité, ale vždy 

se najde prostor ke zlepšení. 

Prvním návrhem, kterým se budu zabývat, je zavedení nové pracovní pozice, a to 

konkrétně pracovníka, který bude předchystávat práci čalouníkům.  

Druhý návrh se bude týkat možnosti objednání výrobků přímo přes internetové stránky 

společnosti, tedy bez nutnosti zasílání e-mailů, jako je tomu doposud. 

Tyto návrhy budou možným přínosem pro společnost. Budou mít vliv na urychlení 

průběhu zakázky podnikem a zlepšení spokojenosti zákazníků. 

4.1 Návrh na zavedení nové pracovní pozice  

Při popisu průběhu zakázky jsem zjistila, že průběžnou dobu zakázky prodlužují 

čalounické činnosti, což vyplynulo nejen ze sledování konkrétní popsané zakázky, ale i ze 

sledování průběhu dalších zakázek. Práce, kterou vykonává čalouník, zahrnuje několik 

operací, a je tedy poměrně zdlouhavá. Tyto operace by se daly delegovat na jiného 

pracovníka tak, aby se čalouník věnoval převážně čalounické činnosti. Před samotným 

procesem čalounění musí totiž provádět ještě doprovodné operace. Operace jsou odlišné 

podle typu výrobku. U některých výrobků se na korpusy lepí další molitany, jiné se 

povlékají další vrstvou ochranné látky, lepí se suchý zip apod. Od těchto činností by se 

čalouník mohl odprostit převedením činností na nového pracovníka. 
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Proto navrhuji zavedení nové pracovní pozice, a to konkrétně pracovníka, který bude 

čalouníkům předchystávat činnosti, které doposud prováděli sami, a ti se poté budou moci 

věnovat pouze čalounické práci. Doba čalounění se díky přípravným krokům poměrně 

prodlužuje. Tento nový zaměstnanec by poté převzal veškeré přípravné práce, které 

provádí čalouník. Čalouník by takto ušetřil čas, který vkládá do přípravy. 

Společnost nabízí 55 sérií výrobků, každá série obsahuje rozsáhlý počet 

modelů, u jednotlivých sérií i modelů jsou časy čalounění rozdílné. Čalouníkovi zabere 

příprava před čalouněním asi 1/4 času z celého čalounění. Vždy záleží, o jaký typ 

produktu se jedná, jelikož každý model má odlišné potřeby přípravy a tím tedy i její čas, 

a zároveň i rozdílný čas čalounění. Uvedu čalounické práce u křesla Melody Meeting, 

jehož výrobu popisuji v průběhu konkrétní zakázky.  

Technologický čas operace čalounění židle Melody Meeting je 23 minut, naměřením 

přípravy jsem zjistila, že ta zabere 4 minuty.  

Na operaci čalounění přichází ušité potahy z operace šití a také korpusy a pěny vyrobené 

v pěnírně. Židle se skládá ze sedáku a opěráku, které jsou od sebe oddělené. Na sedák se 

navíc lepí další molitan, který sedák změkčí. Poté se korpus sedáku a na něj ušitý potah 

(zrubu) stříká lepidlem. To samé se provádí s korpusem a potahem na opěrák. Lepidlo 

v tuto chvíli nelepí, lepení se aktivuje po zahřátí. Následně se obě části musí potáhnout 

látkou, tento krok vyžaduje poměrně velkou zručnost. Dále čalouník napařovací 

žehličkou potáhnutý sedák a opěrák vyžehlí. Takto se aktivuje lepidlo, které reaguje na 

teplo, a potah se nalepí na korpus. 

Přípravné operace nezabírají tolik času jako samotné čalounění. Pracovník přípravy 

čalounění by prováděl lepení molitanů, nástřik lepidla na korpus a potah. Poté by 

připravený korpus s látkou předal čalouníkovi, který by výrobek očalounil a následně 

vyžehlil napařovací žehličkou.  

Čalouník by s pomocí pracovníka přípravy na každé židli ušetřil 4 minuty. Za směnu, 

která trvá 8 hodin doposud očalouní 20 kusů židlí Melody Meeting. S úsporou přípravy 

by takto za směnu očalounil 25 kusů židlí. 

Ve společnosti je celkem 10 pracovníků na pozici čalouník. Navrhuji prozatím zavést 

jednu pracovní pozici, po odzkoušení by se případně mohl zavést druhý pracovník 

přípravy. 
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Obrázek č. 14: Procesní mapa výroby (vlevo před zavedením nové pozice, vpravo po zavedení nové 

pozice) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.1.1 Podmínky realizace a náklady na návrh 

Tyto práce nevyžadují odbornou specializaci jako čalounictví, proto by zaučení na tuto 

pozici nebylo tak náročné. Pracovníka by na pozici zaučil sám čalouník. Bylo by vhodné 

řešit snímkování operací čalouníků u nabízených výrobků a sestavit tak kompletní normy 

pro přípraváře a čalouníky. Detailní řešení je však mimo rozsah zakázky, může ale sloužit 

jako námět pro tvorbu diplomové práce. 

Je zřejmé, že zavedení nové pracovní pozice s sebou nese pro společnost nárůst 

mzdových nákladů. V tabulce níže tyto náklady uvádím. Dále by bylo nutné poupravit 

pracovní prostor, který by byl vyčleněn pro přípraváře.  
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 Tabulka č. 2: Náklady na novou pozici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Měsíc Rok 

Hrubá mzda (Kč) 24 000 288 000 

Zdravotní pojištění 9 % 

(Kč)  
2 160 25 920 

Sociální pojištění 24,8 % 

(Kč) 
5 952 71 424 

Celkem (Kč) 32 112 385 344 

 

Roční náklady na jednu pracovní pozici přípraváře budou 385 344 Kč.  

4.1.2 Přínosy realizace 

Hlavním přínosem navrhovaného řešení je časová úspora na operaci čalounění. Přípravář 

pro čalounění ušetří potřebný čas samotným čalouníkům, kteří se budou moci věnovat 

především čalounické činnosti. Tímto návrhem se tedy ušetří čas vymezený na čalounění 

až o 1/4 a tedy i celkový čas průběhu zakázky. To zajistí včasnější dodání 

objednávek a tím uspokojení zákazníků. Společnost bude mít možnost vyrobit ročně větší 

počet výrobků, než tomu je doposud. Vzhledem k tomu, že podnik neustále expanduje, je 

žádoucí hledat možná řešení úspory času ve výrobě pro rychlejší uspokojení zákazníkovi 

poptávky. Také se sníží riziko včasného nesplnění objednávek. 

4.2 Objednávka přes internetové stránky 

Každá společnost, která si chce udržet a upevňovat svoji pozici na trhu, musí prosazovat 

jisté inovace, které jí umožní dosahovat výhodnějšího postavení v porovnání 

s konkurencí. Zákazníci dávají přednost podnikům, které uspokojí jejich poptávku 

rychleji, pružněji. Druhý návrh se týká usnadnění objednávacího procesu, který přináší 

užitek jak zákazníkovi, tak společnosti. 

Jedná se o možnost objednávky z internetových stránek společnosti. Doposud objednávka 

probíhá tak, že zákazník posílá objednávku obchodníkovi e-mailem. Jelikož společnost 
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nabízí širokou škálu sérií, v nichž je mnoho modelů, a dále jsou na výběr také volitelné 

kombinace doplňků, každé s jiným kódem, může snadno dojít k chybnému zaslání jiné, 

než chtěné kombinace. Zákazníka toto přepisování mešká a musí si také sám přičítat ceny 

za přidané placené doplňky. Zákazníci si také často objednávají kombinace, které nelze 

vyrobit. Jedná se o kombinace volitelných doplňků a modifikací. Sem patří například 

různé typy područek, křížů, koleček, kluzáků apod. Obchodník, případně i expedientka 

poté musí zákazníka zpětně kontaktovat a dořešit s ním pozměnění objednávky, čímž se 

doba objednávky prodlužuje. Této neefektivní komunikaci lze však předejít. 

Zákazníci se přihlašují na internetových stránkách společnosti do ceníku, který je chráněn 

heslem. Po přihlášení vidí ceny jednotlivých modelů ze série, ceny se liší dle typů látek. 

Dále vidí možné volitelné doplňky a jejich ceny. Na obrázku uvádím ceník společnosti, 

kdy na obrázku je jeden z modelů židle Melody Meeting, písmena (E, F, M O, COM +, 

P) znamenají rozdílné typy látek, lišící se cenami. V ceníku je vždy pod modely tabulka 

s volitelnými doplňky a modifikacemi. Zákazníci dělají chyby právě v tom, 

že u volitelných doplňků zadávají ty, které k dané židli nesedí. 

 

 Obrázek č. 15: Ukázka ceníku společnosti LD Seating s.r.o. 

(Zdroj: 41) 
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Nový postup objednávání 

Nový způsob by spočíval v tom, že se zákazník přihlásí na internetových stránkách do 

záložky Objednávka/Ceník. Jelikož zákazníky nejsou koncoví zákazníci, ale distributoři, 

kteří výrobky dále prodávají, bude možnost objednávky chráněna heslem. Zde budou mít 

možnost na výběr otevření ceníku, anebo možnost objednávky. Zákazník si vybere sérii, 

kde po rozkliknutí budou zobrazeny modely ze série. Po rozkliknutí modelu bude 

zákazník vybírat barvu židle, typ látky a další doplňky, které si bude k židli přát. Na výběr 

budou pouze ty doplňky a modifikace, které k danému typu židle patří. Zákazník si tedy 

vybere požadované výrobky pouze s realizovatelnými kombinacemi látek a doplňků 

a bude mu vypočítána cena. Odeslanou objednávku zpracuje expedientka, která ji zadá 

do systému a zašle zákazníkovi potvrzení objednávky. Stálí zákazníci nyní posílají 

objednávky obvykle rovnou expedientce, noví zákazníci vždy nejprve komunikují 

s obchodníkem, který objednávku následně posílá expedientce. 

4.2.1 Podmínky realizace a náklady na návrh 

Ceny tvorby e-shopů záleží na mnoha kritériích, společnost LD Seating s.r.o. nabízí 

širokou škálu produktů, a tedy i kategorií, což navyšuje pořizovací cenu. Dle 

kalkulace z webu www.simplygd.cz, který se tvorbou e-shopů zabývá, je cena návrhu 

250 000 Kč. V ceně je i školení, které bude po vytvoření nezbytné provést. Školení 

seznámí pracovníky s novým systémem objednávek. Dále je nutné seznámit stálé 

zákazníky s novou možností objednávek, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo při 

osobní návštěvě obchodníkem. 

4.2.2 Přínosy realizace 

Mezi přínosy tohoto návrhu patří ulehčení komunikace, kdy zákazník nebude muset být 

znovu kontaktován, že zvolil nerealizovatelnou kombinaci výrobku, a že je tedy nutné 

vybrat jinou kombinaci doplňků. To ušetří čas jak zákazníkovi, tak pracovníkovi 

společnosti, který nebude muset se zákazníkem komunikovat výběr jiných kombinací. 

Dle odborného odhadu bude pracovníkovi společnosti takto ušetřeno až 10 % času při 

vyřizování objednávky. Obchodník tedy získá více prostoru pro péči o zákazníky jako je 

dovoz nových vzorníků, příprava nabídek, řešení reklamací a další potřebná komunikace. 
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Zákazníkovi po zvolení příslušného typu židle, doplňků a typu a barvy látky bude zároveň 

vykalkulována cena, tudíž nemusí cenu sám zvláště počítat jako doposud. Toto usnadní 

zákazníkovi celý objednávací proces.  

Také nebude hrozit chybné zapsaní do e-mailu ze strany zákazníka. Židle i doplňky se 

totiž skládají z kombinace tří čísel a písmen, při nepozornosti tak může snadno dojít 

k záměně. Dle odborného odhadu bude díky novému objednávkovému systému ušetřen 

zákazníkův čas při objednávání až o 15 %. 

Ve zkratce se tedy celkově zvýší spokojenost zákazníků a sníží se chybovost 

v objednávce. Také se zkrátí čas zadání objednávky díky ušetřené komunikaci, čímž se 

zkrátí i celkový čas zpracování objednávky a zefektivní se využití pracovní doby 

obchodníka i expedientky. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala návrhem procesního řízení ve výrobním podniku. 

Cílem práce bylo zlepšení současného průběhu zakázky na základě provedené analýzy ve 

vybraném podniku. Výsledek měl vést ke zkrácení doby výroby, splnění požadavků 

zákazníka a k jeho spokojenosti. Pro vypracování práce jsem zvolila společnost 

LD Seating s.r.o. se sídlem v Boskovicích. Firma se věnuje výrobě kancelářského 

sedacího nábytku. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. Úvodní částí je teoretická a na ni navazuje 

část s informacemi o společnosti. Následuje analytická část a v neposední řadě část 

návrhová.  

V první části byly shrnuty teoretické poznatky nezbytné pro pochopení dané 

problematiky a následné provedení analýzy průběhu zakázky v navazující části. 

Další část práce byla soustředěna na představení společnosti LD Seating s.r.o., na níž 

byly v následující části prováděny analýzy, byl sepsán průběh jejích zakázek a následně 

byla navrhnuta možná řešení vedoucí ke zlepšení jejich průběhu. 

V analytické části jsem sepsala současný průběh zakázek společností a následně jsem 

popsala jednu konkrétní vybranou zakázku. Pro grafické znázornění jsem sestavila 

procesní mapu průběhu zakázky a u konkrétní zakázky jsem pro zpřehlednění zanesla do 

Ganttova diagramu prováděné činnosti a jejich doby trvání. Také jsem provedla analýzu 

SLEPT, v níž shrnuji vnější vlivy a faktory ovlivňující společnost. Další provedenou 

analýzou byla SWOT analýza, která sumarizovala silné a slabé stránky společnosti a její 

příležitosti a hrozby. Tyto faktory mají vliv na efektivnost podnikových aktivit a ovlivňují 

dosahování požadovaných cílů. Jako poslední jsem vytvořila Ishikwův diagram, který 

zobrazoval možné příčiny rizika průběhu zakázky. 

Poslední částí byla část návrhová, která vychází z analytické části a v ní nalezených 

možných příležitostí zlepšení zakázky. Snažila jsem se nalézt řešení, která společnosti 

ušetří čas a zvýší spokojenost zákazníků. Prvním návrhem, který vyplynul ze sledování 

zakázek, bylo zavedení nové pracovní pozice, a to konkrétně pracovníka, který převezme 

předchystávání čalounických činností. Doba čalounění se díky přípravným krokům 

poměrně prodlužuje. Přínosem tohoto řešení by byla časová úspora na operaci 
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čalounění a i celkový čas průběhu zakázky. Druhým návrhem byla možnost objednávek 

přes internetové stránky společnosti. Zákazníci totiž doposud musí objednávky zasílat 

přes e-mail, ale často volí kombinace, které nelze vyrobit, a pracovník společnosti tak 

musí se zákazníkem komunikovat změny v objednávce. Zákazníka také přepisování do 

e-mailu zdržuje. Navrhované řešení v podobě možnosti objednávky z internetových 

stránek sníží chybovost v objednávkách, čas zadání objednávek a ušetří se dodatečná 

komunikace. 

Věřím, že zmíněné návrhy mohou být pro společnost LD Seating s.r.o. přínosné, zejména 

pomohou v oblasti urychlení průběhu zakázky a zlepšení objednávkového procesu. 

Domnívám se, že i přes vynaložené náklady na zavedení návrhů, mohou být tyto návrhy 

pro společnost realizovatelné. Doufám, že mnou vybrané návrhy firma posoudí a zváží 

budoucího využití alespoň jednoho z nich.  
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