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Abstrakt: Tato práce se zabývá oborem simulace procesů a jejím vyuţitím pro 

monitorování výdajů na nízkou jakost. Simulace procesů je obecně v podnicích málo 

vyuţívaná a navíc na trhu neexistuje SW, který by na základě simulace procesů jednoduše 

popisoval ekonomickou efektivitu procesů. Hlavním účelem této práce je tedy takovou 

aplikaci navrhnout. Návrh v sobě obsahuje podrobné datové modely k jednotlivým 

funkcionalitám aplikace, specifikaci poţadavků a studii proveditelnosti, která stanoví 

přibliţné náklady na vývoj takovéto aplikace.  

 

Abstract: This work is dealing with a study of process simulation and its use for the costs 

of poor quality monitoring. The process simulation is generally in many companies not too 

used and moreover, there is no software at the market, which would easily described 

economical efficiency of processes. The main purpose of this work is to suggest such a 

application. The study contains of the detailed data models for each function of the 

application,  requirements specification and the feasibility study, which provide approximate 

costs for the development of such a application. 
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2 ÚVOD 

Teoretické východisko této práce představuje oblast nákladů na nízkou jakost s vyuţitím 

poznatků  z několika dalších oborů – ekonomického řízení podniku, managementu jakosti a 

simulace podnikových procesů. 

Tato práce se zabývá tím, jak lze využít simulace procesů k měření nákladů na nízkou 

jakost a k jejich ekonomickému řízení, takţe v  teoretické části se autor zaměřil na tyto 

hlavní oblasti: 

- Identifikace základních metodik vizualizace a dalšího řízení procesů, včetně definování 

rozdílu mezi BPR a průběţnými technikami zlepšování jakosti; 

- Podrobný  přehled nejznámějších metod měření nákladů na nízkou jakost; 

- Teoretická část k simulaci procesů; v jejím závěru je uveden přehled nejpouţívanějších 

simulačních programů včetně zevrubného hodnocení jejich podpory pro ekonomická 

rozhodování; 

- Definice rozdílu mezi finančním a manaţerským účetnictvím a v některých oblastech 

rozbor nejpouţívanějších postupů manaţerského účetnictví, např. v rozpočetnictví nebo 

kalkulacích nákladů. 

 

 

3 SOUHRN TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

3.1 Možnosti využití simulace procesů pro monitorování výdajů 

na nízkou jakost a jako podpory pro ekonomická 

rozhodování 

Nyní zde uvedu závěry, které z této rešerše literatury a také z mých dosavadních 

zkušeností z praxe v oblasti řízení kvality vyplývají: 

 

1) Existuje mnoho metodik na popis, řízení a zlepšování procesů; většina z nich je ale ve 

své podstatě obdobná  a vychází z obecně uznávaných principů jako jsou orientace 

na zákazníka, odstranění neproduktivních činností z procesů apod. Metodiky jsou 

logicky zaloţeny na známém Demingově cyklu PDCA (Plan- Do- Check- Act). Je 

vhodné, aby manaţer kvality v dané firmě tyto metodiky znal a aplikoval tu 

nejvhodnější z nich pro danou situaci nebo si zkompiloval sám metodiku „na míru“ a 

implementoval ji tak, aby to bylo pro firmu co nejefektivnější. 

 

2) Celá řada firem necítí ţádnou potřebu se popisem a zlepšováním svých procesů 

zabývat a k popisu procesů dojde zpravidla aţ ve chvíli, kdy je třeba implementovat 

nový IS a manaţery napadne, ţe by bylo dobré vědět, jak jeho nasazení ovlivní 

jednotlivé procesy ve firmě. Ve většině případů to pak bohuţel skončí právě u  

nakreslení procesních map a datových toků a ţádné zlepšování se uţ nekoná. A často 

se nic nekoná i v případě, kdy firma má ambice zavést procesní řízení jako celek. Jeden 
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příklad z praxe z jiţ neexistujícího Telecomu: Tato  firma měla podrobně popsané 

veškeré procesy v IS Aris, propojeného dokonce s personálním informačním 

systémem, takţe kdokoliv okamţitě věděl, na jaké pozici je kdo zodpovědný za jaké 

procesy atd. Samozřejmě to stálo velké mnoţství času a financí na  vybudování IT 

rozhraní a na zadání dat včetně jejich průběţné aktualizace (v té době Telecom 

zaměstnával okolo 15 tis. zaměstnanců). Nakonec se toto dílo pouţívalo spíše pro 

zaškolování nových pracovníků a informování se „kdo má co na starosti“ a za to  

vynaloţení takového mnoţství zdrojů zřejmě nestálo. Právem pak někteří manaţeři 

mají pocit, ţe celé procesní řízení je vlastně k ničemu, protoţe nepřináší téměř ţádnou 

přidanou hodnotu. Přitom je nutné připomenout, ţe pokud má firma implementovaný 

systém jakosti, ať uţ dle ISO 9000 nebo ISO TS 16949, tak tento systém má být 

implementován na základě procesů a neustálé zlepšování má být základním principem 

jeho fungování. Zásadní problém tkví totiţ v tom, ţe jen málokterý manažer kvality 

dokáže zavést procesní řízení ve firmě dobře a tak, aby  přinášelo zisk 

mnohonásobně převyšující námahu, jež je do této akce vložena. 

 

3) Optimální postup pro manaţery kvality, vedoucí k  vybudování skutečně účinného 

systému řízení procesů,  je dle autorova názoru tento:  

- Ujednotit si s marketingovým oddělením klíčové parametry kvality pro zákazníka;  

- popsat klíčové procesy, ale pouze do určité úrovně podrobnosti (do detailu zacházet aţ 

v případě potřeby řešit nějaký problém a zlepšovat výkonnost procesu);  

- dále nastavit měření těchto procesů a to z hlediska jejich produktivity, účinnosti, 

parametrů důleţitých pro zákazníka a také struktury nákladů na daný proces, včetně 

reţijních; 

-  na základě zjištěných dat pak vybrat projekty zlepšování,  na ně pak aplikovat  6sigma 

a  lean techniky od zadání projektu aţ po implementaci zlepšení; 

- a celý cyklus znovu v pravidelných intervalech opakovat  - aktualizovat popis procesů, 

měřit atd. 

V případě popisu procesů  pro účely implementace IS se inspirovat u metodik jako jsou 

například: ISAC, Business System Planning;  pro navrhování nových procesů pouţít 

některou z BPR metodik, např. DoD nebo PPP od prof. Gappmaiera. 

 

4) Častým problémem při implementaci procesního řízení bývá malá provázanost 

jednotlivých oddělení s marketingem, tj. řeší se „pseudoproblémy“ a nikoliv to, co 

zákazníka skutečně trápí přičemţ někdy existují i nadbytečné procesy či celá oddělení 

zabývající se činnostmi, které firmě nepřinášejí zisk (nebo daleko niţší neţ ten, který 

ona předpokládá). Dalším problémem je dle autorova názoru neschopnost používat 

statistické nástroje k řešení problému, např. pouţít testování hypotéz pro ověření, ţe 

jsme na stopě příčiny daného problému, DOE nebo regresní analýzu na ověření 

souvislosti mezi problémem a sledovanou vlastností – to bývá v českých firmách velmi 

zřídkavým jevem. 
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5) Simulace procesů není zatím v podnicích příliš využívaná, ačkoliv její přínosy jsou 

zřejmé. Běţné simulační programy jsou navíc poměrně drahé (hrubě zprůměrováno 

okolo 1,5 tis. $) a panuje přesvědčení, ţe  je nutné vynaloţit mnoho práce a výsledky 

jsou nevalné. Zde bych ráda uvedla případ, kdy jsem se pokoušela v programu BPA, 

který obsahuje simulační modul, vyřešit problém s optimalizací doby čekání u 

odbavovací přepáţky na letišti v Praze. Nejdříve bylo poměrně obtíţné překreslit uţ 

jednou popsaný  proces tak, aby vyhovoval simulačnímu programu, poté následoval 

pečlivý sběr dat a nastavení parametrů do programu a výsledky přesto byly nesmyslné. 

Nebylo totiţ moţné nastavit “vsypávání“ entit do procesu rozvrstveným způsobem, 

takţe celou akci nebylo moţné úspěšně dokončit. Jediné pozitivum na velkém 

mnoţství práce, které s přípravou simulace souviselo bylo to, ţe řešitel identifikuje 

řadu slabých míst a moţných vylepšení v procesu jakoţto vedlejší produkt – při popisu, 

získávání dat a jeho pozorování. 

 

6) Většina simulačních programů dostupných na českém trhu  obsahuje  modul ABC 

anebo jiný způsob určování nákladů na procesy; některé navíc umoţňují podporu 

rozhodování, simulaci budoucího vývoje a podporu při reengineeringu procesů. Ţádný 

se nezaměřuje specificky na sledování výdajů za nízkou jakost a na sledování ukazatelů 

finanční efektivnosti související s aplikováním nástrojů jakosti.  

 

7) Přesnost a využitelnost kalkulací vţdy roste s přičítáním co nejvyššího podílu 

nákladů přímo na kalkulační jednici. 

 

8) Přiráţková kalkulace není pro efektivní řízení podniku dostatečná – podíl reţijních 

nákladů se přibliţuje aţ 50%, navíc mezi jednotlivými produkty mohou být velké 

odchylky v tom, jak spotřebovávají režijní náklady ze středisek. Stává se často, ţe 

speciální produkt vytvoří jakési úzké místo. Kapacita v úzkém místě je pak 

navyšována, zatímco jiné útvary mohou zůstat nevytíţeny. Na objevení a odstranění 

těchto úzkých míst slouţí metodika ABC, které objasní, jaká je skutečná výše nákladů 

na jednotlivé produkty a na odstranění úzkého místa se dají aplikovat lean techniky 

nebo přímo metodika slouţící k řízení úzkých míst v podniku Teorie omezení (Theory 

of Constrains). 

 

9) ABC je velmi účinná metodika k monitorování skutečných výnosů z jednotlivých 

produktů firmy a k odhalení moţnosti sníţení některých nákladových poloţek, ovšem 

opět platí tvrzení, ţe jen v málokterých firmách je efektivně implementována. 

Překáţkou často bývá oblast personální, neboli dostatek kvalifikovaných lidí ve firmě, 

kteří mají navíc dost času se tomuto věnovat, neboť na ABC nelze pouze najmout 

konzultanta, který vytvoří model „na klíč“. Je třeba mít na paměti, ţe známé Paretovo 
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pravidlo platí i tady a 20% investice do ABC by měla přinést 80% užitek, tedy zvolit 

správnou úroveň podrobnosti.  

 

10) Tradiční finanční ukazatele výkonnosti jsou pro manaţery z oblastí mimo ekonomiku 

málokdy srozumitelné. Není snadné si uvědomit, ţe kdyţ  například ovlivní svůj proces 

prodejem či nákupem některých aktiv, tak se to promítne do ROA jeho 

zvýšením/sníţením a jaký to bude mít finálně důsledek pro firmu. 

 

11) Pokud přistoupíme k tvorbě rozpočtů jiným neţ tradičním způsobem, např. pouţijeme 

metodiku ABB, bude sice třeba na počátku vyčíslit náklady na procesy (tzv. bill of 

activities), ale získáme tím jako vedlejší produkt analýzu procesů z pohledu jejich 

přidané hodnoty; můţe se tak stát významným nástrojem napomáhajícím 

reengineeringu těchto procesů. Navíc pokud je ABB systém propojen se systémem 

řízení kvality, je moţné zaměřit tvorbu a hodnocení rozpočtů také na otázky plýtvání 

a efektivního využívání zdrojů. 

 

 

3.2 Cíle disertační práce 

Na základě  závěrů uvedených v rešerši literatury stanovil autor cíle této disertační práce 

takto:  

- Vybrat příklady z praxe, na kterých budou teoreticky vyzkoušeny moţnosti sledování 

výdajů na nízkou jakost a další ekonomické parametry a vyuţita simulace procesů 

(kapitola 4). 

- Na základě těchto poznatků navrhnout koncept aplikace (kapitola 5.1.2), která by 

umoţňovala manaţerům jednoduše pracovat s procesy a získávat následující 

informace:  

 Jednoduše nakreslené procesní mapy s důrazem na stanovení poţadavků 

zákazníka na produkt, 

 Simulace procesů a podpora rozhodovacích situací na základě výsledků  

simulace; 

 Určení  výdajů na nízkou jakost v jednotlivých procesech a produktech; 

 Stanovení  výtěţnosti, účinnosti a úzkých míst jednotlivých procesů; 

 Propojení tvorby rozpočtů na základě ABB konceptu s řízením kvality – 

identifikace plýtvání se zdroji. 

- Vytvořit datové modely k dané aplikaci (kapitola 5.1.1) a definovat podrobně její 

vlastnosti. 

- Ve Studii proveditelnosti uvést analýzu rizik a pomocí metody funkčních bodů 

ohodnotit náklady na vývoj aplikace (kapitola 5.3). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem této části práce je vyzkoušet na co největším mnoţství příkladů z praxe funkčnost 

navrhované aplikace. Bylo tedy postupováno v tomto sledu: 

- Ve třech případových studiích byl nejdříve nakreslen procesní model k dané situaci tak, 

aby byl uţivatelsky co nejsrozumitelnější (pomocí MS Visio); 

- Poté byly vyplněny atributy k jednotlivým entitám v modelu (pomocí MS Excel); 

- V rámci moţností byla vyzkoušena simulace jednotlivých situací za účelem vyřešit co 

nejlépe zadání.  

S ohledem na cíl této práce, kterým je návrh aplikace, je evidentní, ţe nelze ověřit veškeré 

podrobnosti jejího výstupu, nicméně modelování v rámci případových studií ukázalo 

mnoho zajímavých výsledků – od způsobu tvorby modelů, po zadávání dat a práci s nimi 

aţ po výsledky, na jejichţ základě byl sestaven návrh aplikace v kapitole 5. 

Všechny případové studie jsou aktuální problémy k řešení v době působení autorky práce 

v oblasti letecké dopravy, konkrétně v ČSA. Ke kaţdému příkladu je připsán podrobný 

komentář s vysvětleními. 

První dvě případové studie nejsou z důvodu úspory místa v Tezích disertační práce uvedeny, 

bude zde tedy pouze vypsán stručný souhrn: 

První případová studie se zabývala sledováním nákladů na nízkou jakost a optimalizací 

délky fronty u odbavovacích přepáţek. Ze studie vyplývá, ţe pomocí simulace procesů lze 

docílit optimálních hodnot obsazení přepáţek tak, aby byly splněny poţadavky zákazníků. 

Pomocí aplikace  by pak šla snadno stanovit úzká místa procesu a definovat nápravná opatření 

vedoucí ke sníţení neshod a odstranění úzkých míst s obrovskou výhodou – nemusíme 

zasahovat do procesu a sledovat výsledky, coţ sebou vţdy nese náklady, ale vše se odehraje 

v prostředí aplikace a aţ poté realizujeme změnu procesu. 

Druhá případová studie na základě provedené simulace a pouţití metodiky ABB (Activity 

Based Budgeting) stanoven rozpočet procesu dodávek jídla na palubu letadel. Výsledky jsou 

zajímavé, protoţe jen málokdy se do kalkulace nákladů na proces/produkt a do rozpočtů 

uvaţují i výdaje na nízkou jakost a neproduktivní čas jako př. čekání, skladování produktu. 

Simulací procesu získáme daleko realističtější pohled na proces a produkty a navíc můţeme 

rovnou definovat v průběhu práce na rozpočtu úzká místa a moţnosti změn v procesech a 

určit, na které neshody zaměříme projekty zlepšování.  

 

Případová studie č. 3: Posouzení ziskovosti linky Praha- New 

York - sestavování letového řádu  

Zadání příkladu 3 - proces provedení letu z PRG-JFK/ stanovení ziskovosti procesu (zda se nám vyplatí) 

 úkol 1 Pomocí simulace (generováním náhodných čísel) v MS Excel stanovit náklady a výnosy tohoto procesu; 

 úkol 2 vypočíst bod zvratu pro prodej letenek v economy class.     

 

     

 
 

   

 
Přímé závislé náklady na linku PRG-JFK (data z účetnictví) 

   

 

Druh nákladu Kč za linku 

  

 

LPH 803 729 
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Přistávací, přibliţovací a navigační poplatky 237 227 

  

 

Mzdy posádky 419 780 

  

 

Diety posádek 37 063 

  

 

Občerstvení posádky při letu 2 710 

  

 

Ubytování a převoz posádek 36 085 

  

 

Údrţba (včetně spotřeby materiálu, mezd, externích objednávek…) 188 580 

  

 

náklad na 1 PAX (pojištění a občerstvení) 1 900 

  

     

 

- Kapacita A310 je 200 PAX, z toho 20 míst je business class; 

   

 

- cena letenky  economy class je průměrně 14 500; 

   

 

- cena letenky business class je průměrně 48 000; 

   

 

- seat load factor (obsazenost) na linkách je 65% pro economy a 35% pro 

business class; 

   

 

- výnosy z přepravy nákladů jsou průměrně 350 tis. za let. 

 

   Procesní model k provedení letu PRG-JFK: 



  10 

Entita - Cestující Entita - business cestující Entita - economy cestující Entita - Zapsaná zavazadla 

Počet entit do 

zvoleného 

intervalu 

simulace 400 

Počet entit do 

zvoleného 

intervalu simulace 20 

Počet entit do 

zvoleného 

intervalu simulace 180 

Počet entit do 

zvoleného 

intervalu 

simulace 200 

Zvolený interval 

pro výsledky 

simulace 1 den 

Zvolený interval 

pro výsledky 

simulace 1 den 

Zvolený interval 

pro výsledky 

simulace 1 den 

Zvolený interval 

pro výsledky 

simulace 1 den 

Rozděl entitu na 

x částí 3 

Rozděl entitu na x 

částí x 

Rozděl entitu na x 

částí X 

Rozděl entitu na x 

částí x 

Priorita entity x Priorita entity 1 Priorita entity 2 Priorita entity x 

        

        Generátor entit - business class 

 

Interval 

příchodů entit 

Typ rozdělení 

pro časy 

příchodů entit 

Parametry 

rozdělení pro čas 

příchodů entit 

Počet entit v 

daném 

intervalu 

Typ rozdělení 

pro počet entit 

Parametry 

rozdělení pro 

počet entit 

Způsob řazení 

do fronty 

 10:00-11:00 Normální X = 30 S = 10 20 trojúhelníkovité a=0, b=7, c=20 x 

 

        Generátor entit - economy class 

 

Interval 

příchodů entit 

Typ rozdělení 

pro časy 

příchodů entit 

Parametry 

rozdělení pro čas 

příchodů entit 

Počet entit v 

daném 

intervalu 

Typ rozdělení 

pro počet entit 

Parametry 

rozdělení pro 

počet entit 

Způsob řazení 

do fronty 

 

10:00-11:00 Normální X = 30 S = 10 180 trojúhelníkovité 

a=50, b=117, 

c=180 x 

 

        Generátor entit - Zavazadla k naložení 

 

Interval 

příchodů entit 

Typ rozdělení 

pro časy 

příchodů entit 

Parametry 

rozdělení pro čas 

příchodů entit 

Počet entit v 

daném 

intervalu 

Typ rozdělení 

pro počet entit 

Parametry 

rozdělení pro 

počet entit 

Způsob řazení 

do fronty 

 

11:00-12:00 Normální X = 30 S = 5 200 trojúhelníkovité 

a=50, b=135, 

c=200 x 
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Proces - Provedení letu 

1) Čas Hodnota Typ rozdělení Parametry rozdělení Přidaná hodnota Podmínka  

Doba na přípravu/čekání 20 min normální X=20, S=3 ano   

Doba provádění činnosti 8,5 hod normální X=8,5,  S=0,5 ano   

2) Neshody procesu (interní i externí) Četnost výskytu/Období Typ rozdělení Parametry rozdělení Náklady na neshodu Zdržení procesu 

Nepravidelnosti v letovém řádu způsobené 

dopravcem - nutné zajistit PAX občerstvení a 

ubytování 
1 měsíčně poissonovo λ=0,03 400000 5 hodin 

Nepravidelnosti v letovém řádu způsobené 

dopravcem - ztrátovost zákazníků 

5 měsíčně poissonovo λ=5 312500 x 

Chybné přiblíţení - hlukové poplatky 

 

 
 4  měsíčně poissonovo λ=0,13 50000 x 

3) Náklady a výnosy Kč Období Typ rozdělení Parametry rozdělení 

 

Přiřazené náklady procesu 430 000 1 hod normální X=430000, S= 30000 
 

Výnosy z přepravy nákladů 350 000 proces normální X=350000, S= 50000 

 

Výnosy z přepravy cestujících 
počet zákazníků economy * 14500 
+ počet zákazníků business *48000 proces     

 
5) Zdroje procesu Hodnota 

    
Stabilní počet zdrojů 1 

    
Maximální počet zdrojů k dispozici 1 
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Obecný zdroj 

   

Letadlo Kč 

za období/proces/ 

entitu 

   
Cena za pravidelnou údrţbu 188180 proces 

   Odpisy (pořizovací cena/počet 

odpisových let/12) 430000 měsíc 

   
Poruchy Četnost výskytu/ období Typ rozdělení Parametry rozdělení Délka blokace zdroje Náklady na opravu 

 různé 1krát za měsíc poissonovo λ=0,33 4 hodiny 50000 

Vyuţitelnost zdroje v tomto modelu 100% 

    
 

Tab.11 (sloţeny z více částí) Vyplněné atributy k objektům případové studie č.3 

 

V následující tabulce byla provedena simulace letu dané linky z hlediska jejích nákladů a výnosů ve 30 pokusech. Klíčovým údajem je zde Počet 

PAX Y a J, který je nositelem výnosů. Generování náhodných čísel probíhalo dle: 

ZAOKR.NAHORU(NORMINV((RANDBETWEEN(1;99)/100);střední hodnota;směrodatná odchylka);1). 

Neshody byly generovány pomocí podmínky: = KDYŢ(RANDBETWEEN(1;délka intervalu výskytu)>délka intervalu výskytu-1; náklady na 

danou neshodu;0). 

Bod zvratu je pak vypočten takto: počet cestujících/výnos na linku za Y cestujícího. 

 

Tab. 12 (viz níže) Výsledná simulační tabulka k Provedení letu 
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Závěr: Opět je patrné, ţe i pomocí jednoduché simulace procesu i s moţnými neshodami dostaneme realističtější výsledky neţ z klasické ekonomické kalkulace. 
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5 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 

V předchozí části práce byla na základě tří příkladů z praxe navrţena a v rámci moţností i 

odzkoušena simulace procesů pro zjišťování nákladů na nízkou jakost a dalších 

ekonomických veličin. Nyní v této části bude koncept aplikace rozpracován podrobněji. 

Nejprve bude v detailní analýze sepsána její funkčnost pomocí datových modelů (DFD – 

Data Flow Diagram) a specifikace poţadavků, následovat budou modely uţití systému a 

studie proveditelnosti. Ta bude čerpat z dat uvedených ve specifikaci poţadavků. Dalšími 

kapitolami budou systémová analýza a návrh metrik k testování aplikace. 

 

 

5.1 Detailní analýza navrhované aplikace 

Celkový návrh řešení aplikace je patrný z následujícího obrázku.  

 

 

 

Obr. 7 Základní schéma navrhované aplikace 

 

Aplikace se skládá ze tří základních modulů. V modulu pro kreslení procesů uţivatel 

vytvoří procesní simulační model pomocí několika druhů objektů, k těm pak vyplní ručně 

nebo pomocí předdefinovaných sestav v xls formátu jejich atributy a připraví tak model 

k simulaci. Důleţitá je delegace ve vyplňování potřebných dat – tj. kaţdá skupina uţivatelů 

zapisuje data za „jejich“ úsek a zodpovídá za jejich aktuálnost. V dalším modulu se pak 

nastaví parametry simulačního běhu a co vše chce mít uţivatel  zobrazeno ve výstupní sestavě 

a spustí simulaci. Výstupy pak jsou pouţitelné nejenom pro management kvality, ale také pro 

ekonomické oddělení a další vlastníky jednotlivých procesů. 
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5.1.1 Základní přehled funkcí 

Funkce jsou detailněji rozebrány v DFD modelech; pod kaţdým modelem je dále připsán 

stručný komentář. Z důvodu úspory místa bude uveden pouze první DFD týkající se 

kreslení samotných procesních modelů. Další DFD v disertační práci se týkají: zadávání 

atributů k jednotlivým objektům, objasnění vztahů mezi jednotlivými objekty nakreslenými 

v procesním modelu, vlastní simulace a zobrazení výsledků, určování výdajů na nízkou 

jakost, stanovení rozpočtu dle ABB, monitorování front a vytíţenosti zdrojů a měření procesů 

pomocí finančních ukazatelů. 

 

DFD č.1: Kreslení modelu k provedení simulace 
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Obr. 8 DFD Kreslení modelu k provedení simulace 

 

První DFD zobrazuje, jak budou tvořeny jednotlivé procesní modely. Po otevření okna 

“nakreslit nový model“, je defaultně zobrazena tabulka na doplnění požadavků zákazníka 

na daný proces; pokud uţivatel nechce, nemusí být vyplňována – s těmito daty se potom 

pracuje v části výsledků simulace. Ze seznamu objektů uţivatel vybere v souladu 

s metodikou modelování, kterou si předtím zvolil, objekt a kliknutím jej přenese na plochu 

určenou ke kreslení procesu. Ke kaţdému objektu je moţné vyplnit atributy – viz následující 

DFD. Kaţdému objektu je při jeho přenesení na plochu vytvořeno jedinečné identifikační 

číslo, které jej odlišuje od ostatních v databázi objektů.  Pokud uţivatel zadá stejný název 

nově přenesenému objektu jako  jiţ existujícímu v úloţišti, systém jej upozorní a musí jeden z 

objektů přejmenovat. Jedinou výjimkou jsou tzv. varianty objektu, kdy se jedná o stále 

tentýţ objekt, ale u některá pole atributů je povoleno měnit. Příkladem je vyuţití zdroje – 

v jednou procesu zadáváme 10% a v dalším 90%, přičemţ je to stále ten samý zdroj. Tento 

objektový přístup je jedním ze základních prvků aplikace; je podrobněji popsán v tabulce 

vlastností viz kapitola 5.2. Uloţený procesní model pak můţeme u některých objektů dále 

hierarchizovat, tedy logicky rozvrhnout na podrobnější úrovně. 
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5.1.2 Specifikace požadavků na aplikaci 

V této části budou přehledně v tabulce popsány a vysvětleny jednotlivé vlastnosti aplikace. Tato tabulka bude následně i hlavním zdrojem 

informací pro Studii proveditelnosti. Z důvodu úspory místa autor uvádí pro ilustraci pouze část požadavků týkající se vlastního kreslení 

procesních modelů – v závislosti na DFD diagramu uvedeném výše. Další části tabulky Specifikace poţadavků tvoří oblasti: Vyplňování atributů 

u jednotlivých objektů, Funkčnost jednotlivých objektů a jejich vzájemné vztahy, Simulace procesu a Výsledky simulace. 

 

Kód Požadavek/ Funkce Účel Vlastnost Vstupy Výstupy 

H
o

d
n

o
c

e
n

í 
1
-3

 

Oblast: Tvorba modelů – kódy PM 

PM_1 Nabízený seznam 

poţadavků zákazníka 

Je vhodné, kdyţ si uţivatel rovnou 

při kreslení procesu uvědomí, jaké 

jsou poţadavky zákazníka na daný 

proces. 

Tabulka se záhlavím: Proces-Poţadavek zákazníka-Metrika. 

Lze přidávat libovolné mnoţství řádků. Tato tabulka je 

nabízena vţdy na výchozí ploše při kreslení nového modelu, 

lze ji zavřít a nevyplňovat. U jiţ nakresleného modelu ji lze 

skrýt nebo zobrazit na ploše. 

Tabulka Poţadavky 

zákazníka na ploše 

Uloţená vyplněná 

tabulka Poţadavky 

zákazníka 1 

PM_2 Stanovená metodika 

modelování  

Moţnost uţivatelského nastavení a 

rozlišení způsobu práce 

s programem pro jednotlivé skupiny 

uţivatelů. 

Pomocí filtru metody ošetřuje správce aplikace a) jaké 

objekty budou pouţívány b) jaké atributy budou dostupné c) 

jaký typ vazeb a mezi jakými objekty bude pouţíván. 

Existuje defaultně nastavený filtr, který můţe být správcem 

upravován. V rámci filtru jsou vytvořeny i skupiny uţivatelů 

s individuálně přiřazenými právy. Kdyţ je zaloţen nový 

uţivatel, je určeno, do jaké skupiny bude patřit. 

Základní nastavení filtru 

metody 

Uţivatelské nastavení 

filtru metody včetně 

zaloţených skupin 

uţivatelů 2 

PM_3 Seznam objektů k 

modelování 

Jednoduché, snadno odlišitelné 

objekty, které umoţňují snadnou 

orientaci v modelu jak pro 

Seznam tvoří tzv. základní sada objektů. Objekty jsou děleny 

do základních skupin dle zaměření podniku – výroba, 

doprava a logistika, zdravotnictví, sluţby, přičemţ některé 

Celková sada objektů k 

dispozici 

Pouţitelné objekty 

nastavené filtrem 

metodiky 

1 
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analytika, který proces kreslí, tak 

pro čtenáře procesu. 

typy objektů jsou společné všem skupinám. 

PM_4 Přenesení objektů na plochu 

určenou ke kreslení 

Tvorba procesního modelu pomocí 

objektů vybraných ze seznamu dle 

nastaveného filtru metody. 

Uţivatel klikne na objekt nabízený v seznamu objektů a poté 

klikne na místo v ploše pro kreslení kam chce objekt umístit. 

Objekt se objeví na obrazovce a pole, do kterého se vyplňuje  

název se zamodří, aby  jej uţivatel mohl rovnou doplnit. Po 

kliknutí pravým tlačítkem na objekt je zobrazena nabídka  

vlastností objektu tj. barva, nastavení velikosti písma, 

umístění atributů, hierarchizace. Velikost objektu lze měnit 

taţením kurzoru umístěného v rohu objektu. 

Seznam objektů v levé části 

obrazovky 

Přenesený objekt na 

plochu 

1 

PM_5 Propojování objektů pomocí 

jednotlivých typů spojnic 

Propojením jednotlivých objektů 

dle nastaveného filtru metody 

v logickém sledu vzniká procesní 

model. 

V prostředních částech objektu se při kontaktu s kurzorem 

objeví moţnost vazby, taţením a kliknutím na objekt, se 

kterým chceme vazbu vytvořit, se vazba realizuje. Pokud je 

moţno vytvořit mezi objekty více typů vazeb, je uţivatel 

vyzván k výběru.  

Aktivní okraje objektů Vytvořená vazba mezi 

objekty 

1 

PM_6 Objektově orientovaný 

přístup – knihovna objektů 

Udrţení pořádku v databázi všech 

modelů – objekt se stejným 

identifikátorem a názvem můţe 

vystupovat v x-kopiích a jeho 

změna (tj. změna jeho atributů) se 

objeví na všech místech výskytu. 

Při zaloţení objektu je mu přiřazen jedinečný identifikátor a 

uţivatelem i název. Pokud uţivatel zadá stejný název pro jiný 

objekt, je na toto systémem upozorněn. Musí buď pouţít jiţ 

vytvořený objekt nebo jiný název. Všechny zaloţené objekty 

jsou součástí tzv. Knihovny objektů, kde je správce třídí do 

různých logických skupin. Analytik při své práci pak pouţívá 

objekty jiţ zaloţené v knihovně a v případě nutnosti zakládá 

objekty nové.  

Přiřazený identifikátor a 

název objektu, dotaz při 

zadávání objektu s názvem, 

který jiţ existuje v knihově 

objektů  

Udrţovaná knihovna 

objektů 

2 

PM_7 Tvorba variant jednotlivých 

objektů 

Výjimka z přístupu popsaného 

v PM_6 pro některé typy atributů u 

některých objektů – lze měnit dané 

Systém automaticky hlídá a upozorní uţivatele, pokud 

celkový součet v jednotlivých výskytech objektu nesouhlasí 

(např. u % vytíţenosti zdrojů). Podrobný popis kterých 

Zaloţený objekt 

s vyplněnými atributy ve 

dvou či více výskytech 

Změněné povolené pole 

atributů  u jednotlivých 

výskytů objektu  

2 



  19 

 

Tab. 12 Specifikace požadavků na aplikaci (zkráceno)

pole aniţ by se změna promítla ve 

všech místech výskytu. 

objektů a kterých atributů se toto týká viz níţe v tabulce. 

PM_8 Moţnost zadávání atributů a 

poznámek k jednotlivým 

objektům  

Vlastnosti objektu, jeho podrobný 

popis a veškerá data potřebná 

k simulaci procesů jsou zadávána 

do atributů jednotlivých objektů. 

Kaţdý typ objektu (i včetně spojnic) má své specifické 

atributy, které uţivatel můţe zadat. Tabulka atributů je pro 

objekt zobrazena pokud uţivatel dvakrát poklepe kurzorem 

na daný objekt. Podrobný popis atributů u jednotlivých 

objektů je uveden v části DAT_6 aţ DAT_18 a pak 

v kapitole 5.2. Součástí atributů, které jsou automaticky 

tvořeny systémem je datum poslední změny a identifikace 

uţivatele který změnu provedl. 

Zobrazená tabulka atributů 

pro kaţdý objekt 

Vyplněná tabulka a 

uloţenými daty 

1 
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5.2 Model užití systému (GUI) 

Následující obrázky provedené v MS Visio ukazují, jak by přibliţně mohla vypadat okna 

aplikace; vizuální podoba samozřejmě není finální a je nyní značně omezena prostředky 

v pouţitém kreslícím programu.  

 

Obr. 18 Možná podoba objektu Proces – záložka Čas 

 

Obr. 19 Možná podoba objektu Proces – záložka Neshod

< Back Next > Cancel
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Obr. 23 Hlavní okno aplikace  
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5.3 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti se skládá ze dvou částí: první je Analýza rizik a  druhou vyčíslení 

časové náročnosti celého projektu, resp. nákladů na vývoj aplikace pomocí Metody funkčních 

bodů.  

Riziko můţeme v této situaci charakterizovat jako faktor ohroţující dokončení projektu nebo 

alespoň dodrţení plánovaného času a nákladů. Abychom případná rizika eliminovali, je nutné 

je jiţ v této části vývoje aplikace identifikovat a popsat. U popisu jednotlivých rizik je třeba 

odhadnout dva faktory: pravděpodobnost, ţe nastane a finanční důsledky. Je vhodné tuto 

analýzu provádět v týmu a výsledky pak zprůměrovat. Následně jsou stanovena preventivní 

opatření, vyčísleny náklady na ně a pokud je rozdíl menší neţ hodnota, kterou akvizitér 

aplikace stanoví, je moţné lze dané riziko vypustit. 

Analýza rizik včetně výpočtu rizikové funkce je uvedena v následujících tabulkách: 

 

Riziko 

Pravděpodobnost, ţe 

nastane 

Závaţnost 

(1-5) ID Rizika Preventivní opatření 

Časová náročnost 

akvizitéra pro 

prevenci rizika č-

h 

Prodlouţení vývoje 

o více neţ 20 % 
0,4 3 R_1 

Důraz na přesné 

vedení projektu a na 

dodrţování termínů. 

15 

Nepřijetí aplikace 

uţivateli 
0,3 4 R_2 

Marketing, prezentace, 

vyškolení uţivatelů. 
40 

Chyby ve 

výstupních 

sestavách 

0,2 5 R_3 
Důsledné zkoušení na 

testovací mnoţině dat 
25 

Nefunkčnost 

exportů dat 
0,15 2 R_4 

Důsledné zkoušení na 

testovací mnoţině dat 
20 

Nesrozumitelnost 

postupu tvorby 

simulačních modelů 

0,1 3 R_5 

Důraz na školení u 

uţivatele, tvorba 

nápovědy s příklady 

typů simulačních 

modelů. 

30 

   

 

 
 

Parametry rizikové funkce 

 

 

   

 
 

 

Základ 
 

10000 

 

  

 

Doba trvání 
1 

 

  

"RF = zaklad*EXP(doba_trvani*zavaznost)" 
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Pravděpodobnost, 

ţe nastane  

Ztráty způsobené 

důsledkem rizika 

Náklad na 

preventivní 

opatření 

Náklady 

rizika Náklady prevence Rozdíl 

A B C D=A*B E=C*(1-A) F= D-E 

0,4 200 855 Kč 22 500 Kč 80 342 Kč 13 500 Kč 66 842 Kč 

0,3 545 982 Kč 60 000 Kč 163 794 Kč 42 000 Kč 121 794 Kč 

0,2 1 484 132 Kč 37 500 Kč 296 826 Kč 30 000 Kč 266 826 Kč 

0,15 73 891 Kč 30 000 Kč 11 084 Kč 25 500 Kč 14 416 Kč 

0,1 200 855 Kč 45 000 Kč 20 086 Kč 40 500 Kč 20 414 Kč 

      Tab. 13 Analýza rizik 

 

Z analýzy rizik vyplývá, ţe nejvíc bychom se měli věnovat prevenci rizika R_3, naopak 

rizika R_4 a R_5 lze zanedbat. 

 

Pro odhad náročnosti vývoje aplikace navrţené v této práci byla vybrána Metoda 

funkčních bodů, neboť není aţ tak náročná na čas expertů a přitom poskytuje uspokojující 

výsledky. 

Při Metodě funkčních bodů je náročnost vývoje aplikace měřena v poţadovaných funkcích 

kategorizovaných v 5 skupinách: externí vstupy (datové toky směrem od uţivatele nebo 

souvisejícího systému), externí výstupy, externí dotazy (funkce nad vstupy a výstupy, 

výsledkem je zpracování dat určitým způsobem), interní logické soubory (logické celky 

systému identifikované uţivatelem), externí rozhranní (externí data a objekty vyuţívané 

jako zdroje pro odhadovanou aplikaci).   

Veškeré tyto skupiny se identifikují, zkušený vývojář (nejlépe s týmem dalších osob), je 

ohodnotí koeficienty závaţnosti (1-3), dále ohodnotí faktory technické sloţitosti. 

Hrubý počet funkčních bodů RFP se odhadne takto: 

RFP= Ʃ (počet_prvků_i) x (váha_i) 

 

Výsledek analýzy Funkčních bodů je uveden v následující tabulce. Posouzení prováděli dva 

programátoři na základě diskuze jednotlivých funkcionalit s autorem návrhu. Celá studie 

proveditelnosti je v příloze č.2 této práce. 
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Výpočet náročnosti projektu  Metodou funkčních bodů 

Aplikace pro výpočet nákladů na nízkou jakost pomocí simulace procesů 

kategorie           

váhy 

    

0-

5 

EI - vstupy Počet Váženo F1.. spolehlivý back-up a recovery  1 

3 jednoduché (1) 42 126 F2.. přenos dat  2 

4 střední (2) 16 64 F3.. distribuované řešení  2 

6 sloţité (3) 13 78 F4.. výkon  3 

EO - výstupy     F5.. velké zatíţení  2 

4 jednoduché (1) 42 168 F6.. on-line vstup dat  3 

5 střední (2) 16 80 F7... sloţitost provozu  2 

7 sloţité (3) 13 91 F8.. on-line změny  2 

EQ - pož., fce     F9.. sloţitost rozhraní  1 

3 jednoduché (1) 42 126 F10.. sloţitost zpracování  2 

4 střední (2) 16 64 F11.. znovupouţitelnost  1 

6 sloţité (3) 13 78 F12..sloţitost instalace  1 

ILF - interní logické soubory   F13.. počet míst instalace  2 

7 jednoduché (1) 8 56 F14.. sloţitost změny  3 

10 střední (2) 4 40     

15 sloţité (3) 1 15     

EIF - terminátory, externí systémy a soubory.       

5 jednoduché (1) 0 0     

7 střední (2) 0 0     

10 sloţité (3) 3 30     

  

    

  

Celkem   1016 Celkem F1 - F14 27 

  

    

  

Hodnota FP (s faktorem tech. sožitosti) 3404 Celkem faktor technické složitosti 3 

  

    

  

effort 11,79*FP na 0,898 17506 č-h   

  

  
103 č-m   

  

  
  

 

  

duration 0,8*FP na 0,404   21 měsíců   

  

    

  

Odhad ceny Kč/hodina   

  

  

Střed 1 000 Kč 17 506 309 Kč 

  

  

Horní hranice 2 000 Kč 35 012 618 Kč 

  

  

Dolní hranice 450 Kč 7 877 839 Kč       

 

Tab.14 Stanovení nákladů na vývoj aplikace 

 

Náklady na vývoj aplikace byly odhadnuty přibliţně na 7,9 mil.Kč. Je velmi obtíţné 

posuzovat návratnost této investice, neboť mnohé záleţí na dobrém marketingu firmy, která 

by aplikaci prodávala a na stanovené licenční politice, ale lze říci, ţe i pro středně velkou SW 

firmu by realizace návrhu této aplikace byla proveditelná. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo navrhnout aplikaci, která je zaměřena na sledování výdajů na 

nízkou jakost a dalších ekonomických veličin, a která by slouţila jako efektivní nástroj pro 

podporu rozhodování managementu firem. Pro většinu technicky orientovaných manaţerů 

ve firmě nebývá snadné se orientovat ve výsledcích druhotného okruhu (manaţerského) 

účetnictví a při svých rozhodováních se často nezabývají úvahami, jaké bude mít jejich 

rozhodnutí vliv na cash flow a jak velkou část z procesních nákladů tvoří výdaje na nízkou 

jakost a další neproduktivně vynaloţené náklady. Sníţení těchto výdajů se přímo promítne do 

zisku organizace.  Existence snadno pouţitelné a v praxi vyuţívané aplikace na trhu by byla 

velkém přínosem. Takovouto aplikaci by měl navrhnout uţivatel na základě zkušeností 

z praxe, coţ  bylo účelem tvorby této práce. 

 

Aplikace byla navrţena na základě experimentů v MS Excel, konkrétně sedmi příkladů 

z praxe (v práci autor uvádí tři z nich), podrobně rozpracovaných tak, aby bylo moţné 

nadefinovat, jakých funkcionalit by bylo v navrhovaném informačním systému třeba; vţdy 

s důrazem na co největší uživatelský komfort a snadnou logiku postupu v přípravě 

simulačních modelů. Nutno podotknout, ţe i kdyţ byla ve výsledných tabulkách náhodná 

čísla generována pouze pro některé vybrané atributy objektů s pouţitím pouze normálního 

rozdělení, výsledky byly přesto zajímavé a poskytovaly určitá řešení; ve většině případů 

odlišných neţ v původní praxi, kdy byly výpočty prováděny bez vlivu náhodných jevů či 

neshod, které ve výsledku hrají často velkou roli. 

 

Funkcionality aplikace pak byly popsány v DFD diagramech a podrobně definovány 

v tabulce. Součástí poslední kapitoly byla i Studie proveditelnosti, kde pomocí Metody 

funkčních bodů byly vyčísleny předběţně náklady na vývoj aplikace na 7,88 mil. Kč, coţ je 

realizovatelné i pro středně velkou IT firmu. Návratnost investic lze s ohledem na dosud 

nedefinované licenční podmínky, těţko odhadovat, nicméně  zajímavé  bude i sledování 

návratnost investice firem, které budou aplikaci vyuţívat pro zlepšování procesů. 

 

Disertační práce přispívá k rozšíření těchto teoretických poznatků oboru řízení jakosti: 

 

1) V oblasti simulace podnikových procesů – návrh funkcionalit tak, aby byla tvorba 

modelu co nejsrozumitelnější a uţivatelsky komfortní.  

2) Nový pohled na určování výdajů na nízkou jakost: primárním nositelem nákladů je 

zdroj, který je nezbytný k tomu, aby proces mohl proběhnout. Výdaje na nízkou 

jakost pak mohou vznikat při poruchách zdrojů (propojení na ukazatele spolehlivosti 

u strojních zařízení) nebo při procesních chybách. Do těchto výdajů lze započítat i  

nevyuţitý čas, čímţ se tato oblast propojuje s Lean technikami. 

3) Nezbytnost propojení poţadavků zákazníka na daný produkt s procesním modelem. 

4) Propojení moţností simulace s tvorbou rozpočtu dle metodiky ABB. 
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Přínos práce pro praxi:  

 

1) Aplikace usnadní rozhodovací procesy managementu společnosti (na všech úrovních), 

stejně jako sníţení výdajů na nízkou jakost;  primárně určeno pro manaţery kvality. 

2) Umoţní propojit analýzu procesů s technikami manaţerského účetnictví. 

3) Moţné  rozšíření aplikace o další uţitečné  funkcionality, např. propojení s regulačními  

diagramy, sledování exspirace zboţí na skladech apod. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 

ABB – Activity Based Budgeting, metodika pro sestavování rozpočtu;  

ABC – Activity Based Costing, metodika pro rozpočet reţijních nákladů; 

A310 – Airbus 310, typ letadla pouţívaný pro dálkové lety; 

BPR – Business Process Reengineering, přístup ke zlepšování procesů; 

CQPQ – Cost of Poor Quality, metodika pro zjišťování nákladů na nízkou jakost; 

CPV – Cost Volume Profit Analysis, analýza bodu zvratu; 

CTQ – Critical to Quality, parametry jakosti produktů klíčové pro zákazníka; 

DFD – Data Flow Diagram, grafická prezentace toku dat v informačním systému a jeho 

            okolí; 

DoD - The United States Department of Defense, zkratka téţ pro metodiku reengineeringu 

            procesů vyvinutou touto institucí; 

DOE – Design of Experiments, statistická metoda určená k hledání příčinných souvislostí 

            mezi vlastností a produktem; 

GUI – Graphic User Interface, model slouţící k zobrazení vzhledu obrazovek navrhované 

           aplikace; 

IT – informační technologie;  

IS – informační systém;  

ISAC – Information System Work and Analysis of Change, metodika na vývoj SW; 

LPH – letecké pohonné hmoty; 

PAF – Prevention, Appraisal, Failure modely, metodika pro zjišťování nákladů na nízkou 

           jakost; 

PAX – passanger, zkratka pro přepravovaného pasaţéra pouţívaná v letectví; 

 Y (economy) a J (business) class – třídy v letadlech ČSA pouţité v experimentální části (J 

                                                         class znamená lepší servis a vyšší cenu letenky); 

PDCA – Plan, Do, Check, Act, cyklus zlepšování procesů; 

PPP -  Participatory Process Prototyping, metodika zavádějící nový celostní přístup k 

          procesům; 

PRG-JFK – Praha-New York, zkratky letišť;  

RFP – hrubý počet funkčních bodů, výpočet náročnosti vývoje aplikace; 

ROA – Return on Assets, finanční ukazatel výnosnost aktiv; 
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ROE – Return on Equity, finanční ukazatel výnosnost vlastního jmění ; 

SW – software; 

TQM – Total Quality Management, nejúčinnější systém řízení kvality; 

UML - Unified Modeling Language je v softwarovém inţenýrství grafický jazyk pro 

            vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů; 

ZBB – Zero Based Budgeting, metodika tvorby rozpočtu. 
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je do práce kopírovat z xls do doc formátu z hlediska přehlednosti a navíc by došlo ke ztrátě 

funkčnosti vzorců. 


