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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku 

hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a 

výběr dodavatelů na zakázku. Dále se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, tvorbou a jejich řízením pomocí SCM – Supply Chain Management a problematikou 

hodnocení SCM – Supply Chain Managament. Téma disertační práce je velice aktuální, 

protože na výběru a hodnocení dodavatelů závisí nákup a náklady spojené s nákupem. Dobré 

řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů může firmám ušetřit čas a náklady. 

Dílčím výstupem disertační práce je návrh metodiky hodnocení nových a stávajících 

dodavatelů firmy včetně stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií. Pro běžné hodnocení 

dodavatelů je stanovena frekvence jejich hodnocení podle důležitosti dodávaného materiálu. 

Dále tu je metodicky popsáno, jak hodnotit dodavatele v čase při běžném hodnocení 

dodavatelů a jak při výběru dodavatele na zakázku. Další dílčí výstup je návrh metodiky 

hodnocení úrovně SCM. 

V závěru disertační práce je věnována pozornost shrnutí získaných poznatků, diskuzi 

předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další 

vědecké práce v pojednávané oblasti. 

 
Abstract 

This dissertation work is focused on issues related to a purchasing process in business 

subjects. It examines issues related to an evaluation of suppliers for a particular order. It also 

deals with issues within supplier-purchaser relationship, its creation and management through 

the SCM - Supply Chain Management. The topic of this thesis is very progressive as the 

selection and the evaluation of the suppliers is a very important factor in the terms of purchase 

and purchase expenses. A good management of the supplier-purchaser relationship can save 

expenses to business subjects. 

A partial outcome of the dissertation thesis is the proposal of the methodology of the 

evaluation of new and current suppliers including the weighting of individual evaluation 

parameters. For a common suppliers’ evaluation, an evaluation frequency is set by the 

importance of supplied material. Additionally, it methodologically describes how to evaluate 

supplier in time for day-to-day supply and for one-off supply. An additional partial outcome 

is the proposal of the methodology for an evaluation of a level of the SCM. 
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The conclusion of the dissertation thesis is dedicated to the summary of findings, 

discussion of preconditions for implementation of the proposed methodology to real situations 

and possibilities of an additional scientist work in appropriately related subjects. 
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Úvod 
Disertační práce se zabývá nákupem a skladováním ve firmách a využitím IT                

(informačních technologií) pro nákup v průmyslových organizacích v rámci dodavatelského 

řetězce. IT jsou brány jako nástroj ke zlepšení řízení nákupu a dalších činností v organizaci. 

Nákup je nedílnou součástí každého výrobního podniku. Jeho dobré řízení je pro firmu 

velmi důležité. Pokud firma dokáže dobře řídit nákup, vybrat a zajistit vhodné dodavatele pro 

firmu, může ušetřit nemalé finanční prostředky. 

Role nákupu v dodavatelském řetězci je velice důležitá. Zisk firmy tvoří rozdíl 

nákupních a prodejních cen, případně cen poskytovaných služeb a nákladů spojených 

s prodejem výrobků a chodem firmy. Firma potřebuje mít zajištěný nejen odbyt svých 

výrobků, ale i kvalitní a spolehlivé dodavatele. Při výběru a pro komunikaci s dodavateli 

firmy používají různé IT / IS (informační technologie / informační systémy).  

Potřeby ve stále se měnícím konkurenčním prostředí vedou firmy k využívání IT 

(informačních technologií) ve firmě. IT se využívají ke zjednodušení a zrychlení činností ve 

firmě. IT / IS se využívají v oblastech: řízení výroby, řízení nákupu, řízení prodeje, řízení 

vztahů se zákazníky, mzdy, účetnictví a další.  

Firmy by měly mít metodiku pro výběr dodavatelů, kritéria hodnocení při výběru. 

Měly by dodavatele hodnotit nejen při výběru, ale i v průběhu spolupráce a porovnávat je 

s konkurencí. Jen tak si zaručí kvalitní dodavatele.  

Firmy tvoří celé dodavatelské řetězce, dodavatelské sítě. Tyto sítě je potřeba řídit. Pro 

toto řízení se používá SCM (Supply Chain Management). 

V předkládané práci je rozebrána problematika nákupu a skladování. Jsou popsány 

dodavatelsko-odběratelské vztahy a dodavatelsko-odběratelské řetězce a sítě,  jejich tvorba a 

řízení.  

Jsou navrženy metody průběžného hodnocení stávajících a nových dodavatelů, 

hodnocení dodavatelů pro výběr na zakázku a hodnocení kvality SCM. 

Jsou tu zhodnoceny výhody a nevýhody navrhovaných metod hodnocení dodavatelů, 

užívání a hodnocení SCM. Dále je tu zhodnocen ekonomický dopad jednotlivých hodnotících 

kritérií a předpoklady pro úspěšné zavedení metodiky hodnocení. 
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1 Vymezení cílů a hypotéz disertační práce 
Hlavním cílem disertační práce je navrhnout metodiku pro výběr dodavatelů na 

základě jejich vzájemné komparace a navrhnout metodiku hodnocení dodavatelů. Dalším 

cílem disertační práce je navrhnout postupy vhodného vyhodnocování a správného způsobu 

měření SCM.  

Dosažení těchto cílů bude podpořeno následujícími dílčími cíli: 

• Teoretické cíle: Uvést metody nákupu v průmyslových organizacích. Shrnout 

poznatky v oblasti SCM. Shrnout teoretické poznatky související s využitím IT 

v podnikatelských subjektech. Porovnat teoretické poznatky s výsledky výzkumu. 

• Empirické cíle: Vyhodnotit aktuální úrovně SCM. Získat poznatky dotazníkovým 

šetřením o systému zásob v podnicích. Získat poznatky dotazníkovým šetřením o IT 

v průmyslových organizacích. Získat poznatky dotazníkovým šetřením o propojení 

podniků v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Navrhnout metodiku pro výběr 

dodavatelů – v rámci zavedení SCM. Navrhnout metodiku hodnocení dodavatelů. 

Hlavním záměrem disertační práce z hlediska praktického využití je:  

• Zmapovat součastné postavení dodavatelsko – odběratelských vztahů u 

středních a malých firem.  

• Zjištění, jak produkty IT podpoří kvalitu vyhodnocování SCM.  

• Vypracovat zobecněnou metodiku pro úspěšné zavedení koncepce řízení 

vztahů s dodavateli. 

• Zhodnotit výhody a nevýhody tohoto zavedení. 

Dílčí cíle: 

• Zhodnocení úrovně v reprezentativním vzorku českých podniků 

• Sestavit negativa a pozitiva 

• Návrh vyhodnocení SCM 

 

Hypotézy disertační práce byly stanoveny následovně: 

Hypotéza 1 V segmentu malých a středních podniků je možné vytvořit podmínky pro 

využívání SCM. 

Hypotéza 2 V podnicích, které využívají SCM, mohou udržovat nižší zásoby.  

Hypotéza 3 V podnicích, které využívají SCM  jim využívání přináší ekonomické výhody. 

Hypotéza 4 V podnicích, které využívají IS jim toto přináší ekonomické výhody. 
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2 Metody zpracování disertační práce 
Výběr a způsob použití metod zpracování práce významně ovlivňuje kvalitu 

dosažených výsledků. Obecně lze metodu definovat jako určitou algoritmizovanou činnost, 

která vede k dosažení daného cíle.  

Pro zpracování disertační práce a splnění stanovených cílů bylo použito několika 

metod, které se vzájemně doplňují. Jedná se o metody logické a metody empirické. 

2.1 Metody logické 
Logické metody vycházejí z principů logiky a logického myšlení řešitele. Jsou tvořeny 

šesticí metod. Jsou to: abstrakce, konkretizace, analýza, syntéza, indukce, dedukce.  

Základní logické metody vědecké práce, se v praxi konkrétního vědeckého výzkumu 

vzájemně doplňují, kombinují a samozřejmě ve svém účinku překrývají a tím vytvářejí i 

určitou synergii (spolupráci, společné působení). 

V disertační práci je oblast nákupu podrobena analýze. Hlavní pozornost je 

soustředěna na proces nákupu a na výběr a hodnocení dodavatelů. Analýze je také  podrobena 

oblast SCM (Supply Chain Management) řízení dodavatelských vztahů, která úzce souvisí 

s nákupem.  

Syntéza je pak použita při tvorbě metody hodnocení dodavatelů. 

Indukce je použita v disertační práci v oblasti zobecňování poznatků získaných 

provedeným primárním výzkumem. 

Dedukce je aplikována v disertační práci v části tvorby metody hodnocení dodavatelů. 

Abstrakce je užita při vyhledávání podobnosti metod hodnocení dodavatelů a definici 

hodnotících kritérií pro novou metodiku hodnocení dodavatelů. 

2.2 Metody empirické 
Empirické metody vycházejí z experimentu, nebo ze zkušenosti řešitele. Patří sem 

pozorování, měření a experimentování. 

Empirické metody byly v disertační práci využity pro zpracování výsledků 

dotazníkového šetření. 

2.3 Metodika práce s literaturou 
Při zpracování disertační práce byly použity zdroje sekundárních dat, jedná se o 

poznatky z odborné literatury. 
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Pro shromažďování dat z odborné literatury, bylo použito hlavně studium tuzemských 

a zahraničních publikací v knihách a ve vědeckých časopisech. Dále bylo využito www 

stránek a internetových časopisů.  

2.4 Výzkum primárních dat 
Výzkum může být dlouhodobý nebo krátkodobý a jednorázový nebo opakovaný. 

Záleží na tom, jaká je povaha výzkumu a zda potřebuji pro samotný výzkum změnu údajů 

v čase. Pokud sleduji vývoj nějakého trendu v čase, budu provádět výzkum dlouhodobě a 

opakovaně, aby bylo možno vyhodnotit změny.  

Pro sběr primárních dat byla použita metodika kvalitativního výzkumu. Kvalitativní 

výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření ve firmách.  

2.4.1 Princip dotazníkového šetření 
Je to metoda, která shromažďování údajů zakládá na dotazování respondentů. Je 

určená pro získávání údajů pro statistické srovnávání. 

Otázky v dotaznících je nutno vhodně volit tak, abychom dostali informace, které 

potřebujeme. Otázky by měly sledovat cíl a problematiku výzkumu a musí být  vždy 

formulovány jasně a srozumitelně. Dále je potřeba dbát na to, aby dotazník nebyl příliš 

dlouhý a nebo naopak příliš krátký. Dotazník musí být statisticky zpracovatelný. 

Pro výzkum si musíme stanovit, pro jaké respondenty bude dotazník určen.  

Musí být stanoveno, v jak velké oblasti bude výzkum prováděn. Jestli bude jen lokální 

nebo v oblasti kraje, republiky atd.  

Dále musí být stanovena oblast působení, např. určeno pro výrobní firmy, nebo firmy 

v oblasti strojírenského průmyslu atd. 

Musí být určen jejich počet tak, aby výzkum měl vypovídající hodnotu. Zde záleží i na 

návratnosti dotazníků. Pokud máme malou návratnost dotazníků musíme oslovit větší počet 

respondentů. 
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 3 Součastný stav řešené problematiky 

3.1 Problematika nákupu 
Každé podnikání, bez ohledu na velikost firmy, je v podstatě nákup a prodej za účelem 

dosažení zisku. Firmy mohou nakupovat suroviny, polotovary, výrobky, služby, pracovní síly, 

informace a investice.  

 Nákup má z hlediska teorie i praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému 

úspěchu, a to z hlediska strategického i operativního. Pojem nákup  je možno chápat  jako: 

funkci – jako významný úkol v rámci souboru podnikových aktivit, proces – jako průběh 

dispozice s dodávaným zbožím, organizační jednotku – pracovní místo, kterému je přidělena 

nákupní činnost. (28; s. 208) 

U nákupu je důležitá doba dodání, cena a místo dodání. 

Strategie nákupu souvisí se zásobováním a skladováním. Nákup může být bez 

skladování nebo se skladováním, a  to krátkodobým nebo dlouhodobým. Strategie nákupu 

dále závisí na tom, jestli se nakupuje od stávajícího dodavatele, nebo se hledá nový dodavatel. 

Hlavní typy kupních situací ve firmě jsou první nákup, přímý opakovaný nákup a 

modifikovaný opakovaný nákup. 

Podle kupní situace se dále rozhoduje, kdo jakou nákupní strategii vybere, jak bude 

volit svého dodavatele. Nákupní strategie bude také záležet na velikosti podniku, velikosti 

výroby a spotřeby.  

Nákup musí být propojen s plánováním výroby a se sklady tak, aby mohl rozhodnout, 

jak velké množství a který materiál objednat. 

Pro objednávání a výběr dodavatelů jsou důležité materiálové toky v podniku a systém 

zásobování. Pro zásobování se používají různé systémy. Nejčastěji to jsou KANBAN, JIT, 

Quick Response. 

Efektivní zásobování je takové, kdy firma nemusí udržovat velké pojistné zásoby. 

Potřebný materiál pro výrobu dostane v předem přesně naplánovaném termínu. Bude 

dodržena kvalita materiálu i dodávek. 

Mezi jednotlivými firmami na trhu se budují dodavatelsko-odběratelské vztahy, záleží 

u nich na vzájemné komunikaci, kvalitě prodávaného produktu, ceně produktu, včasného 

placení za dodávky a lhůtách dodání objednaného produktu. 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy mohou být krátkodobé a dlouhodobé. Budou se lišit 

i podle toho, jestli půjde o klíčového dodavatele,  nebo o jednoho z více dodavatelů.  
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3.2 Dodavatelsko – odběratelské řetězce 
V praxi je většina firem zároveň dodavateli i odběrateli. Výroba je mnohdy sled 

výrobních operací se složitým tokem polotovarů a materiálů v čase a prostoru. Nakupované 

suroviny i konečný výrobek mohou projít přes několik dodavatelů.  

Obecně můžeme definovat dodavatelský řetězec jako systém skládající se z mnoha 

subjektů. Mezi tyto subjekty patří: dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci a zákazníci.  

Strukturu dodavatelských řetězců znázorňuje následující obrázek, kterou uvedl doc. 

RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. v článku Integrace podniků do dodavatelských řetězců. 

 

Obrázek 1 – Struktura dodavatelských řetězců1 

 

Pro řízení dodavatelských řetězců se používá SCM (Supply Chain Management), 

který se zabývá řízením všech procesů v rámci dodavatelského řetězce. 

3.3 SCM 
V publikaci Podniková informatika je SCM definováno následovně: „SCM (Supply 

Chain Management) je činnost spočívající v integraci organizačních jednotek, které tvoří SC 

a v koordinaci materiálových, informačních a finančních toků s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti SC  jako celku.“ (6; s. 149) 

SCM, který řídí dodavatelský řetězec (SC – Supply Chain)  má  dva hlavní cíle: 

• „koordinace aktivit jednotlivých členů a optimalizace dodavatelského řetězce 

jako celku, 

• vyrovnávání nabídky s poptávkou a tím lepší řízení produkce každého článku a 

řetězce.“ (6; s. 149) 

SCM přináší měřitelná a udržitelná zlepšení ve formě snížení nákladů, zlepšení úrovně 

služeb a zvýšení produktivity, která vedou v konečném důsledku ke zvýšení ziskových marží. 

                                                 
1 Zdroj: převzato z článku Integrace podniků do dodavatelských řetězců (34) 
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Supply Chin Management podle autorů Tarantilis, C. D., Kiranoudis, C. T. a 

Theodorakopoulos , N. D.   koordinuje: 

• Materiálové toky – reprezentují tok produktů od dodavatele k zákazníkovi, stejně jako 

opačný tok návratu zboží, servisování a recyklaci 

• Informační toky – reprezentují objednávkové převody a sledování objednávek a 

koordinují fyzické toky 

• Finanční toky – reprezentují platební podmínky, plánování plateb a dopravu a titul 

smluvního vlastnictví (44) 

SCM by mělo poskytovat logistickou funkcionalitu, která bude podporovat obchodní 

operace v oblasti zákaznického servisu a administrativy, řízení dodávek, řízení příchozí a 

odchozí logistiky a logistického plánování a analýzy.  

V publikaci Logistics Management and Strategy autoři Alan Harrison a Remko van 

Hoek rozdělují dodavatelsko-odběratelskou síť na tři části: dodavatelé (buy side), samotná 

firma (inside) a zákazníci (sell side). Mezi těmito skupinami uvnitř a navzájem může být 

mnoho propojení. SCM je napříč celým řetězcem. (8) 

Pro SCM by měly být definovány cíle (SCM Goals), benefity pro zákazníky 

(Customer benefits), finanční benefity (financial benefits) a vyhodnocováno zlepšení SCM 

(SCM improvement). Pro porovnání by měly být identifikovány konzistentní skupiny s 

podobnou nákupní a prodejní strategií. Pro hodnocení procesů uvádí supply chain operations 

reference model (SCOR). SCOR je pěti-stupňový řídící systém. Tento systém zahrnuje: 

Plánování (plan), Vyhodnocení situace (source), Provedení (make), Provedení/doručení 

(deliver), Vrácení (return) (8) 

Modelem SCOR se zabývá organizace Supply Chain Council. Na jejich internetových 

stránkách Supply-chain.org je uvedeno, že SCOR model je používán na identifikaci, měření, 

reorganizaci a zlepšení procesů dodavatelských řetězců. (62) 

Při stanovování porovnávání úrovně musí být dobře stanovena kritéria porovnávání.  

Zavedení SCM je náročné a drahé, ale má pro uživatele výhody.  

Výhody pro odběratele (Buyers) mohou být: Využití vyhledávacích a komunikačních 

funkcí internetu pro hledání nových dodavatelů, jejich produktů a služeb; Rychlé a přehledné 

srovnání cenových podmínek v elektronických katalozích a na elektronických tržištích; 

Rychlý, jednoduchý, transparentní, nízkonákladový a přímý průběh nákupních, logistických a 

platebních procesů; Sledování stavu rozpracování zakázky; Sledování dopravních prostředků 

a zásilek v celé délce logistického řetězce; Přesné dodávky Just in Time resp. Kanban. (64) 



 12

Výhody pro dodavatele (Supplier) mohou být: Přesná nabídka vlastních výkonů i 

velice geograficky rozptýleným odběratelům, získání nových zákazníků přes internet, 

používání webových katalogů a tržišť; Užší vazba na odběratele pomocí on-line sítě, lepší 

konkurenční pozice; Zaměření na klíčové kompetence, například výrobu, distribuci, propagaci 

a marketing. (64) 

Mezi nevýhody může patřit: Náročnost zavedení systému SCM. (64) 

3.4 Důležitost a využití  IT/IS ve firmě 
Podnikové informační systémy, označovány také jako ERP (ERP - enterprise resource 

planning, řízení zdrojů podniku), jsou dnes klíčovým prvkem řízení podniku a výrazným 

způsobem posilují jeho konkurenceschopnost. Většina ERP systémů nabízí řešení v oblastech: 

Správa financí; Nákup, prodej a distribuce; Manufacturing; Výroba; CRM – Marketing a 

prodej; CRM – servis; SCM; Řešení pro e-Business; Obecné. Bez ERP se dnes neobejde 

žádná slušně fungující firma produkující dostatečný zisk s krytím veškerých závazků. 

„Cílem nasazování podnikových informačních systémů je dostat pod kontrolu všechny 

procesy probíhající ve společnosti ve formě přehledných a srozumitelných informací.“ (40)  

Pomocí informačního systému ve firmě můžeme daleko efektivněji plánovat nákup, 

prodej a samotnou výrobu. Firma pak ušetří na nákladech hlavně za skladování.  

Dále pro nákup lze využít internetových technologií.  
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4 Vlastní výzkum 
Výzkum byl prováděn jednorázově pomocí dotazníkového šetření. Byly použity 

uzavřené, polootevřené a otevřené otázky. V úvodu dotazníku byl položen dotaz na pozici 

osoby ve firmě, která dotazník vyplnila, a dotaz na název firmy (ta zůstává v mé práci 

anonymní). Dotazy v dotazníku byly rozděleny do 5 oblastí. Celkem bylo položeno 39 otázek. 

Oblasti dotazníku: 

1. Obecné informace  

2. Oblast zásob  

3. Oblast dodavatelsko – odběratelských vztahů  

4. Oblast SCM (Supply Chain Management) – řízení vztahů s dodavateli  

5. Oblast IT/IS (informační technologie / informační systémy)                     

Při volbě otázek byl největší důraz kladen na oblast dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a na oblast SCM. 

4.1 Zpracování dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v září 2009. 

Pro výzkum byly vybrány firmy se sídlem v České republice. Zhruba 50 % 

respondentů bylo z Brna a okolí. Převážně se jedná o výrobní a obchodní firmy. Výrobních 

firem bylo 72 %. Jedná se o zpracovatelský průmysl, převážně o oblast strojírenství. 

Bylo rozesláno celkem 50 dotazníků. Většina těchto dotazníků byla předána osobně po 

domluvě na firmách. U některých firem byli osloveni i dodavatelé těchto firem. Návratnost 

dotazníků byla 40 %. Některé firmy dotazník nevyplnily, protože údaje v dotazníku jsou pro 

ně obchodním tajemstvím a nesmějí být poskytovány dalším osobám.  

Pro statistické zpracování byly zpracovány tabulky s četnostmi odpovědí. Statistická 

analýza byla provedena pomocí softwaru UNISTAT ® Statistical Package Version 5.6.06 

Light, nalezený na www.unistat.com.  

Při zpracování byla provedena průzkumová analýza všech zjištěných a spočtených 

četností v odpovědích. Bylo zjištěno, že četnosti jsou navzájem nezávislé, že neobsahují 

extrémní hodnoty, že se jejich celek a nebo části řídí symetrickou distribucí a dalšími 

parametry, čímž se mohlo přistoupit k další statistické analýze. V ní byly z četností odpovědí 

spočteny střední aritmetické průměry a směrodatné odchylky s cílem využít různých 

parametrických i neparametrických testů shody pro porovnání zjištěných četností 
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s teoretickými. Ve všech případech bylo prokázáno, že četnosti jsou statisticky prokazatelně 

důkazem statisticky významných hodnot. 

Dále bylo zjištěno, že řada otázek na sebe navazuje a proto bylo využito korelačních 

výpočtů především Pearsonovy korelace. Následně vypočtené korelační koeficienty mezi 

jednotlivými otázkami a skupinami byly posouzeny oboustranným Studentovým t-testem.  

Ve všech případech byl prokázán vysoký stupeň závislosti mezi jednou odpovědí a 

navazující druhou odpovědí.  

4.2 Výsledky dotazníkového šetření 

K průzkumu byly statisticky významně  prokazatelně použity výrobní, strojírenské 

teritoriálně náhodně vybrané malé, střední a velké podniky. 

Z výsledků dotazníkového šetření můžeme vysledovat, že firmy většinou mají 

pojistnou zásobu na více jak jeden týden. Více jak polovina firem je součástí dodavatelsko-

odběratelského řetězce a má více jak 30 dodavatelů a odběratelů. 60 % firem řídí nákup a 

výběr dodavatelů podle spolehlivosti dodávek a logistiky  a jen 50 % podle nákladů. Z toho 

plyne, že pro firmy je důležitější spolehlivost dodávek jak cena.  

Všechny dotazované firmy jsou součástí dodavatelské sítě. Z toho jen 50 % 

respondentů využívá ve firmě SCM, u 63 % z nich došlo ke snížení nákladů a v 54 % měla 

kvalita SCM vliv na velikost zásob.  

70 % respondentů využívá modulární IS. V oblasti dodavatelsko-odběratelských 

vztahů IS využívají zejména ke sledování a kontrole dodávek. Asi v polovině firem došlo ke 

snížení nákladů při využívání IS.  

Využívání SCM přináší firmám výhody,  ve firmách má vliv na velikost skladových 

zásob. Firmy mají lepší vztahy s dodavateli, jejich dodávky jsou efektivnější, flexibilnější, 

kvalitnější a rychlejší. Průběžné procesní časy se zkrátí. Firmy proto mohou snížit své zásoby 

a tím je zefektivnit. SCM pomůže snížit náklady ve firmě a zlepšit kvalitu poskytovaných 

služeb. Manažeři a vedoucí pracovníci mají lepší přehled o pohybu materiálu a jeho 

potřebách, skladových zásobách a objednávkách. Vztahy s dodavateli jsou transparentní. 

Nevýhodou využívání SCM může být zvýšená pracnost při zadávání všech údajů do systému. 

Složité a nejednotné IS v jednotlivých firmách dodavatelsko-odběratelského řetězce. Menší 

přizpůsobivost technologickým změnám. 

4.3 Přijetí nebo vyvrácení stanovených hypotéz disertační práce 

Jako nulová hypotéza byla brána ve všech případech negace vyslovené hypotézy. 
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Statistickou analýzou bylo prokázáno, že počet a výběr respondentů vyhovoval pro 

potvrzení hypotéz, i když nebyl prováděn předběžný zkušební výběr malého souboru. 

Závěrem lze sdělit, že hypotéza 1 byla potvrzena a byla respondenty rozšířena 

statisticky prokazatelně i na velké podniky a že hypotézy 3 a 4 byly potvrzeny. A hypotéza 2 

nebyla prokazatelně statisticky potvrzena ani vyvrácena. 

Rozšíření hypotéz bylo provedeno na základě statistických propočtů. Četnost 

odpovědí u otázky číslo 4 jednoznačně dokládá, že podle počtu zaměstnanců odpověděly 

statisticky významně, jak malé, tak střední a velké firmy. To znamená, že na další otázky se 

statisticky významně podílejí všechny tři druhy firem. Vzhledem k tomu, že odpovědi na další 

otázky byly na tomto výsledku otázky 4 závislé, neznamená to, že by vstup velkých podniků 

ovlivnil odpovědi malých a středních podniků. Ale znamená to, že hypotézy jsou platné pro 

všechny velikosti podniků (malé, střední a velké podniky).  

Ze statistické analýzy vyplynulo, že hypotézy vyslovené v úvodu byly potvrzeny 

porovnáním četností odpovědí v jednotlivých otázkách s teoretickými četnostmi. Závislosti 

byly spočteny vzájemným vztahem odpovědí formou korelačních koeficientů a jejich 

vyhodnocením parametrickým testem shody. 

4.4 Porovnání výsledků získaných dotazníkovým šetřením s teorií 
Na základě poznatků z literatury a výsledků z provedeného dotazníkového šetření 

můžeme učinit následující závěry. 

Firmy udržují poměrně velké zásoby na skladě. Pojistná zásoba je v 80 % větší než na 

jeden týden. Ve firmách v 60 % používají vlastní systém zásobování nebo modifikovaný 

systém zásobování známý z teorie. Ve 40 % firem je používán známý systém zásobování 

z teorie a to Kanban, JIT nebo Quick Response.  

Podniky svoje dodavatele na základě dotazníkového šetření hodnotí v 65 % na prvním 

místě podle kvality výrobků, materiálu a jen v 40 % podle ceny. V literatuře je celá řada 

metod na hodnocení dodavatelů, převážná většina hodnotí dodavatele pomocí více kritérií, 

nejdůležitějším kritériem v těchto metodách je většinou cena. 

45 % respondentů odpovědělo, že není součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce. 

Naproti tomu, ale 95 % respondentů má více jak 5 dodavatelů a více jak 5 odběratelů, tím 

jsou tyto firmy součástí dodavatelského řetězce / sítě. V 90 % používají k přepravě externí 

dodavatelské nebo logistické firmy, které tvoří další článek v dodavatelském řetězci. Zde 

můžeme učinit závěr, že firmy nemají velké teoretické znalosti v oblasti tvorby dodavatelsko-

odběratelských řetězců / sítí. 
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SCM využívá 45 % firem. Ve skutečnosti hodnocení provedlo 65 % respondentů, kteří 

odpověděli, které nástroje SCM využívají a jak hodnotí SCM ve firmě. Z toho v 64 % firem 

došlo ke snížení nákladů při využívání SCM. Firmy spatřují výhody ve využívání hlavně ve 

snížení nákladů, transparentnosti vztahů, zkrácení procesních časů, lepší kvalitě a rychlosti 

dodání. V teorii se uvádí, že SCM by mělo koordinovat materiálové, informační a finanční 

toky. Právě tyto dobré toky vedou k daným výhodám ve firmách. 

70 % firem používá modulární IS. Firmy používají různé IS pro podporu procesů ve 

firmě. Ve 40 % firem toto využívání vedlo ke snížení nákladů. IS jsou většinou větší investicí 

pro firmu, která se vrátí až za několik let. IS pomáhají k lepšímu řízení procesů ve firmě a 

k přehledu materiálových, informačních a finančních toků ve firmě. Z porovnání poznatků 

z teorie a výzkumu lze říci, že firmy využívají velké množství různých IS a že v této oblasti je 

velká konkurence mezi dodavateli jednotlivých IS.   
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5 Návrh metody 
Na základě teoretických poznatků a výsledků výzkumu byly navrženy následující 

metody pro hodnocení. 

5.1 Vyhodnocování dodavatelů 

5.1.1 Návrh struktury hodnotících kritérií 
Pro sledování údajů o dodavatelích a jejich hodnocení navrhuji následující strukturu 

informačního systému. Informační systém bude rozdělen na oblast hodnocení stávajících 

dodavatelů a oblast nových dodavatelů a měl by poskytnout tyto údaje: 

Oblast stávajících dodavatelů 

Kritéria hodnocení stávajících dodavatelů 

• Délka spolupráce v letech a měsících  

• Průměrná doba splatnosti faktur  

• Cena (materiálu, dodávky) 

• Sortiment materiálu – technické parametry dodávaného materiálu. 

• Kvalita materiálu 

• Lhůta pro dodání 

• Kvalita dodávek (kvalita, dodržení termínů, neúplnost) 

• Kolik dodávek má dodavatel do roka 

• Průměrná velikost dodávek – kolik % je to z roční spotřeby 

• Typ dodávaného materiálu – důležitý / nedůležitý pro výrobu, Specifický / 

nespecifický. 

• Komunikace (frekvence, forma, vstřícnost, hodnocení 1 – 5)  

• Reklamace (datum poslední reklamace, jejich počet a vyřízení, doba a ochota 

vyřízení,  hodnocení reklamace 1 – 5) 

Oblast nových dodavatelů 

Kritéria hodnocení nových dodavatelů jsou stejná jako u stávajících až na: 

• Kolik dodávek má dodavatel k datu hodnocení 

• Průměrná velikost dodávek – kolik % je to z ročního objemu dodávek 

sjednaných u tohoto nového dodavatele 

Do kategorie nový dodavatel budou zařazeni dodavatelé, kteří dodávají firmě kratší 

dobu jak jeden rok. Pokud by byl objem objednávek velký a objednávky by byly časté, může 
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být dodavatel v této kategorii kratší dobu a to například 3 až 6 měsíců. Pro přestup do 

kategorie stávající dodavatelé musí být přesná kritéria. 

Data pro jednotlivá hodnotící kritéria se budou získávat následovně: 

• Generována automaticky z dat IS – sem patří kritéria: délka spolupráce, 

průměrná doba splatnosti faktur, cena materiálu a dodávek, sortiment 

materiálu, počet dodávek k datu hodnocení, kdy byl problém s kvalitou 

dodávek, průměrná velikost dodávek, datum reklamace a doba jejího vyřízení.  

• Bodové hodnocení v systému hodnocení dodavatelů – sem patří kritéria: 

kvalita materiálu, kvalita dodávek, komunikace, reklamace. 

5.1.2 Bodové ohodnocení kritérií a jejich váhy 
Bodové hodnocení budou provádět odpovědní pracovníci za danou oblast přímo do 

hodnotícího systému. V systému bude automaticky ukládán datum a čas tohoto hodnocení a 

kdo hodnocení provedl.   

Jednotlivá hodnocení kritérií budou následující: 

Kvalita materiálu – Bodové hodnocení bude 1 – 5. (1 – velmi dobrá kvalita 

materiálu, 5 – velmi nízká kvalita materiálu) 

Cena materiálu – cena se bude hodnotit jako podíl ceny materiálu daného dodavatele 

k ceně základní. 

Cena dodávek – cena dodávek se bude hodnotit jako podíl ceny dodávek daného 

dodavatele k ceně dodávek základní. 

Kvalita dodávek – hodnocení tohoto kritéria je rozděleno na dvě části a to na 

hodnocení časové 1 – 4 a velikostní 1 – 3. Celkové hodnocení je pak součtem těchto dvou 

hodnocení. Bodové hodnocení je 2 – 7.  

Lhůta pro dodání – lhůta pro dodání se bude hodnotit jako podíl lhůty pro dodání 

materiálu daného dodavatele ke lhůtě pro dodání materiálu základního dodavatele. 

Komunikace – hodnocení tohoto kritéria je 1 – 5. Pro celkové hodnocení komunikace 

se bude brát průměr jednotlivých hodnocení komunikací s dodavatelem za poslední časové 

období.  

Reklamace – hodnocení tohoto kritéria je 1 – 5. Pro celkové hodnocení reklamací u 

dodavatele se bude brát průměr jednotlivých hodnocení reklamací u dodavatele za poslední 

časové období.  

Pro všechny dodavatele, musí mít tato kritéria stejný časový úsek.  
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U kritérií cena materiálu, cena dodávky a lhůta pro dodání je zvolen jeden základní 

dodavatel, nebo jedno základní období, a je pro celé hodnocení stejné. 

Jednotlivá kritéria budou mít svoji váhu podle důležitosti pro firmu a musí  

korespondovat se strategií firmy. Tyto váhy se mohou lišit v závislosti na situaci (měsíční 

vyhodnocování kvality dodavatelů, výběr dodavatele na určitou zakázku).  

U měsíčního vyhodnocování kvality by se neměly váhy v průběhu času měnit, aby 

bylo možno porovnat jednotlivá časová období. U porovnávání jednotlivých dodavatelů mezi 

sebou navzájem mohou být nadefinovány kritéria a jejich váhy zvlášť pro zakázku, vzhledem 

k hodnocení v jednom časovém období.  

Na základě statistického vyhodnocení navrhuji váhy jednotlivých kritérií pro bodové 

hodnocení dodavatelů následovně: 

 Váhy v % 

Kritérium Běžné hodnocení 

dodavatele 

Hodnocení dodavatele při 

výběru na zakázku 

Kvalita materiálu 38 38 

Cena materiálu 30 30 

Cena dodávky 10 5 – 10 

Kvalita dodávek 10 10 

Lhůta pro dodání 3 3 – 10 

Záleží na lhůtě dodání zakázky 

Komunikace 6 6 

Reklamace 3 1 – 3 

∑ 100 100 

Tabulka 1 – Váhy kritérií pro bodové hodnocení dodavatelů2 

Dvojstupňový výběr na zakázku mohu provést u kteréhokoliv kritéria. Pokud firma 

stanoví, že dané kritérium je pro ni velmi důležité, může stanovit maximální jeho výši. Na 

základě těchto údajů provede selekci firem a pak se v druhém kroku porovná menší počet 

vybraných firem mezi sebou. Na základě tohoto hodnocení vybere firmu pro dodávku. 

5.1.3 Celkové bodové hodnocení 
Celkové bodové hodnocení bude vážený součet bodového hodnocení jednotlivých 

kritérií. Čím bude tento součet menší, tím bude mít dodavatel lepší hodnocení.  

                                                 
2 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro hodnocení dodavatelů v čase bude výsledkem zlepšení nebo zhoršení dodavatele 

podle nárůstu nebo poklesu celkového bodového hodnocení.  

Pokud bude u dodavatelů nárůst cen, musí se brát také v úvahu inflace, nárůst cen 

vstupních materiálů a přepravy. Může také dojít k legislativním změnám nebo ke změnám 

sazby daně, které mohou zdražit vstupní materiál. Z hodnocení by mělo být patrné, jestli 

došlo jen k nutnému navýšení cen a nebo dodavatel zvýšil svoje ceny a změny  v legislativě 

jen využil k tomuto zdražení. 

5.1.4 Rozdělení dodavatelů a frekvence jejich hodnocení 
Dodavatelé jsou rozděleni na čtyři stupně důležitosti a to: na málo důležité, středně 

důležité, důležité a vysoce důležité. 

Na základě rozdělení dodavatelů, je stanovena frekvence hodnocení pro jednotlivé 

skupiny. Každý dodavatel by se měl hodnotit minimálně jednou za 6 měsíců. 

V následující tabulce je stanovena kategorie frekvence hodnocení jednotlivých 

dodavatelů na základě jejich důležitosti a frekvence dodávek. 

Důležitost dodavatele  

Málo důležitý Středně 

důležitý 

Důležitý Vysoce 

důležitý 

Malá D C B B 

Střední C C B B 

Vysoká C B B A 

Frekvence 

dodávek 

Velmi 

vysoká 

B B A A 

Tabulka 2 – Stanovení kategorie frekvence hodnocení dodavatele3 

Definice jednotlivých kategorií frekvence hodnocení dodavatele: 

• A – kompletní hodnocení se bude provádět jednou za měsíc, po 14 dnech se 

bude provádět zkrácené hodnocení, hodnotit se bude kvalita dodávek a 

reklamace. Toto hodnocení by mělo odhalit jakýkoliv problém v dodávkách.  

• B – hodnocení se bude provádět jednou za měsíc 

• C – hodnocení se bude provádět jednou za tři měsíce 

• D – hodnocení se bude provádět jednou za šest měsíců 

 

                                                 
3 Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1.5 Celkové hodnocení dodavatelů 
Pro výstup bude sloužit přehledná tabulka hodnocení dodavatelů.  

Pokud by to byl klasický přehled hodnocení dodavatelů, byly by tu všechny údaje 

včetně délky spolupráce, kvality dodávek, kvality komunikace a dalších údajů z databáze. 

Hodnocena by byla změna, která nastala oproti předchozímu hodnocení. Na základě 

hodnocení se může stanovit jeho perspektivnost pro firmu. 

Jiný přehled by sloužil pro výběr dodavatele na zakázku nebo pro porovnání 

jednotlivých dodavatelů. Zde by se hodnotila kvalita dodávek, technické parametry, cena, 

servis, doba dodání. Jednotlivá kritéria budou mít přiřazenu váhu důležitosti pro firmu. Pro 

hodnocení bude určen jeden základní dodavatel a podle něho se budou srovnávat ostatní. Toto 

srovnání bude pro kritéria cena materiálu, cena dodávky a lhůta pro dodání. Jednotliví 

dodavatelé pak budou mít bodové ohodnocení. Bude se hledat dodavatel s nejnižším 

hodnocením.  

Hodnocení dodavatelů pro výběr dodavatele může být prováděno ve dvou krocích. 

Můžu ohodnotit dodavatele na základě kritérií – kvalita materiálu, kvalita dodávek, lhůta 

dodání, komunikace a reklamace. Na základě těchto kritérií mohu zúžit výběr dodavatelů a 

tento výběr porovnat na základě ceny materiálu a ceny dodávky. Toto hodnocení může být 

provedeno, pokud firma bude chtít zajistit jednak vysokou úroveň kvality a zároveň bude chtít 

vybrat nejnižší cenu.  

Hodnocení ve dvou krocích se bude také provádět, pokud se bude vybírat z velkého 

množství dodavatelů. Cílem prvního kroku bude zúžit výběr dodavatelů. V druhém kroku pak 

vyberu dodavatele na zakázku. 

Proces hodnocení dodavatelů pomocí IS by vypadal následovně: 

V IS se vybere jestli se bude jednat o hodnocení dodavatelů, nebo hodnocení 

dodavatelů pro výběr dodavatele na zakázku.  

IS by pak automaticky bral v úvahu zadané váhy. Opět by šlo zadat, zda půjde o 

jedno-krokový výběr a nebo dvou-krokový výběr. 

V IS by se zadalo kolik dodavatelů postoupí do druhého kroku výběru podle ceny.  

Po zadání všech parametrů požadovaného materiálu, nebo komponenty by byli 

automaticky vyhodnoceni dodavatelé, kteří dodávají požadovaný materiál, a oprávněný 

pracovník by dostal přehlednou tabulku s jejich hodnocením.  

Pokud by šlo o dvou-krokové hodnocení, dostal by přehledné hodnocení podle ceny 

(druhý krok hodnocení) s hodnocením podle ostatních kritérií. Tak, aby se mohl na základě 

těchto hodnocení rozhodnout, který dodavatel bude pro danou zakázku nejvhodnější.  
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5.2 Vyhodnocení, porovnání úrovně SCM 
Systém měření výkonností SCM by měl propojovat dlouhodobé strategie a cíle 

podniku s krátkodobými taktickými a vyhodnocovacími plány v oblasti SCM.        

Pokud firma používá SCM, měla by ho také hodnotit. Pokud firma bude vědět, které 

oblasti SCM má slabé, může je zlepšit, a tím může dosáhnout zefektivnění celého systému 

SCM.  

Pro hodnocení SCM musí být nejprve definovány procesy v dodavatelských řetězcích. 

Pokud víme, jaké procesy probíhají mezi dodavateli, mohou být tyto procesy hodnoceny. Na 

základě hodnocení mohou být stanoveny cíle pro zlepšení těchto procesů. Cíle by měly být 

dosažitelné, přesně stanovené a definované. Měly by být měřitelné a měl by být stanoven 

termín pro dosažení těchto cílů. Při následujícím hodnocení by se mělo vyhodnotit zda došlo 

ke zlepšení procesů v SCM.  

5.2.1 Měření úrovně SCM 
Měření úrovně bude vycházet přímo z definice SCM. SCM koordinuje materiálové, 

finanční a informační toky. Proto toto hodnocení navrhuji rozdělit na hodnocení jednotlivých 

částí. Celkové hodnocení bude součet dílčích hodnocení. 

Hodnocení materiálových toků – pro hodnocení potřebujeme znát: údaje o dodávkách, 

skladování, dodavatelích. Tyto údaje lze získat z informačního systému.  

Hodnocení finančních toků – pro hodnocení potřebujeme znát: náklady na skladování, 

dodávku a samotný materiál v dodávce. Dále potřebujeme znát splatnost faktur za dodávky. 

Údaje pro hodnocení lze najít v informačním systému, především v účetní části.  

Hodnocení informačních toků – pro hodnocení potřebujeme znát: hodnocení 

komunikace, jestli dodavatel je ochoten provést změny v dodávkách,  jak dlouho dopředu je 

potřeba uskutečnit změny dodávek. Dále sem spadá jednání při reklamacích. Údaje pro 

hodnocení lze najít v informačním systému.  

Hodnocení bude číselné (1 – bezproblémové, 10 – velmi špatné). Pro hodnocení 

budeme hledat minimální součet. Toto hodnocení bude v rozmezí 3 – 30. 

Ve firmě bude dále hodnoceno: 

• Délka používání SCM ve firmě.  

• Počet dodavatelů.  

• Počet odběratelů. 

• Tvar a velikost dodavatelsko-odběratelského řetězce / sítě. 

• Hodnocení komunikace v rámci řetězce. 
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Údaje pro hodnocení se budou získávat převážně automaticky ze stávajícího IS, kromě 

hodnocení komunikace, které se ohodnotí ručně. 

V rámci podniku (dodavatelského článku) mohou být přesně popsány informační, 

materiálové a finanční toky a ohodnocena jejich kvalita. Na základě tohoto hodnocení 

dostaneme hodnocení SCM mezi firmou a navazujícími firmami v dodavatelsko-

odběratelském řetězci. 

SCM v rámci celého dodavatelského řetězce / sítě 

Na straně dodavatelů je ve firmě ohodnocena kvalita všech jednotlivých dodavatelů.  

Hodnocení SCM bude opět děleno na tři části. Budou hodnoceny informační, 

materiálové a finanční toky. 

Na druhé straně firma má svoje zákazníky. U nich by měla provádět stejné hodnocení. 

Pro hodnocení by měly být stanoveny stejné parametry, jako pro hodnocení dodavatelů.  

Pokud by hodnocení bylo provedeno firmou na straně dodavatele a na straně 

odběratele, hodnocení by mělo být stejné. To je z důvodu, že jsou hodnoceny materiálové, 

finanční a informační toky mezi těmito dvěmi firmami (články dodavatelského řetězce). 

V dodavatelských řetězcích a dodavatelských sítích by měly být hodnoceny všechny 

vztahy mezi jednotlivými články podle stejných parametrů. Na základě hodnocení vztahů 

mezi jednotlivými články řetězce / sítě může být stanoveno hodnocení celého řetězce / sítě. 

Na základě hodnocení může být ohodnocena firma jako článek dodavatelského řetězce 

/ sítě. V rámci firmy mohou být ohodnoceny materiálové a informační toky ve firmě podle 

stejných kritérií jako pro dodavatelsko-odběratelské řetězce. Finanční toky by se daly 

hodnotit, pokud by se jednalo o velkou firmu s více nezávislými ekonomickými subjekty, kde 

by probíhaly ekonomické (finanční) toky. Pak by byly hodnoceny nejen toky mezi firmami, 

ale i ve firmě. Toto hodnocení by sloužilo hlavně pro plán na zlepšení úrovně SCM. Může 

nastat situace, že SCM je mezi články A – B na velmi vysoké úrovni, ale mezi články B – C 

je na nízké úrovni. Zde je potřeba odhalit příčinu tohoto zhoršení stavu. Zda zhoršení nastalo 

ve firmě B, nebo až mezi firmami B – C. 

5.2.2 Celkové hodnocení SCM 
Celkové hodnocení se bude provádět minimálně jednou ročně.  

Výsledkem hodnocení bude hodnocení aktuální úrovně SCM a jeho dílčích částí a také 

rozdíl tohoto hodnocení v čase. Zde může firma vidět zhoršení či zlepšení v čase. Pokud 

dojde ke zhoršení úrovně SCM, musí se najít příčina tohoto zhoršení.  
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SCM může být na úrovni podniku. Zde budou řízeny dodavatelsko-odběratelské 

vztahy mezi navazujícími podniky. Podnik bude vyhodnocovat všechny svoje dodavatelsko-

odběratelské vztahy. 

Může být provedeno celkové hodnocení podle nejslabšího článku, nebo provedeno 

celkové hodnocení pomocí průměru hodnocení mezi jednotlivými články. Zde navrhuji nebrat 

v úvahu aritmetický průměr, ale vážený průměr jednotlivých hodnocení. Váhy jednotlivým 

hodnocením budou přiřazovány podle typu důležitosti dodavatele a jsou stanoveny 2 pro 

vysoce důležitý, 1,5 – důležitý, 1 – středně důležitý a  0,5 – málo důležitý. 

Výsledkem hodnocení SCM ve firmě by bylo hodnocení úrovně SCM mezi firmou a 

jejími dodavateli. 

SCM mezi podniky bude řídit celý dodavatelský řetězec. 

Hodnocení SCM celého dodavatelského řetězce by bylo podle nejslabšího článku4 – 

vazby mezi dvěmi sousedními články.  

 

Zlepšení úrovně SCM 

Pro zlepšení úrovně SCM by se vypracoval plán, který by vycházel z hodnocení. Na 

základě hodnocení by se vyhodnotily nejslabší články (vazby mezi firmami) v řetězci / síti. 

Na zlepšení nejslabšího článku by se opět vypracoval plán a provedlo by se opatření na 

zlepšení. Cíl by byl stanoven dosažitelný a byl by stanoven i termín splnění cíle. Po tomto 

termínu by se provedlo nové hodnocení tohoto článku. Případně by se provedla změna 

v celkovém hodnocení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce / sítě.  

Pokud by bylo špatné hodnocení pro vztahy s konečným zákazníkem, provedlo by se 

opatření na zlepšení vztahů s konečnými zákazníky tak, aby hodnocení s dalšími zákazníky 

bylo lepší. 

                                                 
4 Za článek dodavatelské sítě je považována výrobní firma, distributor, logistické centrum, dodavatel materiálu, 
konečný zákazník. 
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6 Vyhodnocení navrhovaných metod a předpoklady pro 
jejich zavedení 

6.1 Vliv kritérií pro hodnocení dodavatelů na ekonomické chování 
podniku 

Hodnocení dodavatelů má vliv na velikost zásob, nákup a ekonomiku podniku. Celý 

nákup a metoda nákupu, včetně velikosti dodávek, frekvence dodávek, velikost zásob a 

velikost pojistné zásoby má vliv na náklady spojené s nákupem. Náklady na nákup nejsou jen 

cena za materiál, ale musíme brát v úvahu i cenu za dodání. 

Při hodnocení dodavatelů má každé hodnotící kritérium určitý vliv na ekonomiku 

podniku a na náklady. 

Přímý vliv na ekonomiku podniku mají kritéria cena materiálu, cena dodávky. 

Nepřímý vliv na ekonomiku podniku (zvýšení zásob, spotřeby, sankce a jiné) mají 

kritéria kvalita materiálu, kvalita dodávek, lhůta pro dodání, komunikace, reklamace. 

6.2 Výhody a nevýhody metody hodnocení dodavatelů 
Výhody metody hodnocení 

• Ucelené rychlé hodnocení a standardizace hodnocení. 

• Přehledné výstupy hodnocení s možností vytisknout graf. Pro hodnocení v čase 

mohu dostat časovou řadu hodnocení včetně grafického znázornění. 

• Možná modifikace pomocí vah, případně výběr kritérií při výběru dodavatele 

pro zakázku 

• Možnost využití dvoj-krokového hodnocení pro výběr dodavatele 

• Ušetření nákladů na vstupní kontrole, na základě této úspory mohou být 

zavedeny případné bonusy pro dodavatele při hodnocení.   

Nevýhody metody hodnocení 

• Část kritérií je subjektivní a různí pracovníci mohou provést hodnocení různě. 

6.3 Vliv kritérií pro hodnocení SCM na ekonomické chování podniku 
Kvalita SCM ve firmě a v dodavatelských sítích má vliv na ekonomiku firmy a 

ekonomiku celého dodavatelsko-odběratelského řetězce / sítě. Dobré řízení informačních, 

materiálových a finančních toků firmám ušetří čas a náklady. Zlepšení SCM bude mít vliv na 

vazby mezi jednotlivými články dodavatelsko-odběratelského řetězce a to bude mít vliv na 

ekonomiku jeho jednotlivých článků. 

Vliv na ekonomiku podniku jednotlivých hodnotících kritérií je následující: 
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Materiálové toky – plynulé materiálové toky umožní firmě plynulou výrobu a 

udržovat menší zásoby.  

Informační toky – dobré informační toky ovlivňují dodací lhůty pro konečného 

zákazníka. Umožňují provádět změny v objednávce zákazníka relativně krátkou dobu před 

dodáním. Redukují reklamace dodávek jiného druhu materiálu než je potřebný, nebo jinou 

velikost dodávky materiálu. Redukují špatně naplánovanou výrobu.  

Finanční toky – finanční toky přímo ovlivňují ekonomiku podniku, jednotlivých 

článků dodavatelské sítě. Jejich dobré řízení může zrychlit tyto toky, zkrátit dobu splatnosti 

faktur.  

6.4 Výhody a nevýhody metody SCM a jejího hodnocení 
Výhody pro firmy při zavedení a hodnocení SCM 

• Snížení nákladů firem  

• Vyšší flexibilita, variabilita a rychlost dodávek.   

• V dodavatelském řetězci se zkrátí čas dodání finálního produktu konečnému 

zákazníkovi.  

• Lepší efektivita dodávek a skladování  

• Lepší kvalita výrobků, služeb a dodávek  

• Jednoduchý systém na hodnocení SCM a plán na zlepšení kvality SCM 

• Systém pro hodnocení bude stejný pro celou dodavatelskou síť, ostatní firmy 

budou přesně vědět hodnocení všech firem v celé dodavatelské síti. 

• Hodnocení bude v rámci firmy a v rámci dodavatelské sítě. 

• Změny v objednávkách, relativně krátkou dobu  před dodáním. 

• Firmy mohou ušetřit náklady na vstupních kontrolách. 

• Stejné hodnocení vztahů na straně dodavatelů a na straně odběratelů.  

• Kontrola hodnocení úrovně SCM v celém dodavatelském řetězci.  

• Je možné určit celkové hodnocení SCM v dodavatelském řetězci, i když jeden 

článek neposkytne hodnocení.  

• Analýza zdraví firmy a dodavatelského řetězce  

Nevýhody pro firmy při zavedení a hodnocení SCM 

• Zvýšená pracnost  

• Složité a nejednotné IS v jednotlivých firmách dodavatelsko-odběratelského 

řetězce. 
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• Vysoké nároky na uživatele SCM  

• Menší přizpůsobivost technologickým změnám  

• Propojení článků dodavatelského řetězce / dodavatelské sítě  

• Hodnocení SCM v síti 

6.5 Předpoklady pro úspěšné zavedení metodiky hodnocení 
Pro úspěšné zavedení je potřeba dodržet následující podmínky: 

• Je potřebná kooperace všech zainteresovaných zaměstnanců. 

• Vedení firmy musí mít ucelenou představu o hodnocení dodavatelů a musí 

podporovat metodiku hodnocení. 

• Stanovit váhy pro jednotlivá hodnotící kritéria při zavádění podle strategie 

firmy.  

• Do systému je třeba správně vyplnit údaje o hodnocení. 

• Propojit systém hodnocení s ostatními moduly informačního systému tak, aby 

do systému hodnocení byly automaticky transformována potřebná data.  

• Firma by měla podporovat SCM. 

• Vedení firmy musí mít představu o hodnocení a plánu pro zlepšení SCM. 

• Musí podporovat jednotnou metodiku hodnocení SCM v dodavatelské síti. 

• Musí spolupracovat s ostatními firmami v dodavatelském řetězci na zavedení 

jednotné metodiky hodnocení SCM. 

• Musí poskytnout ostatním firmám v řetězci údaje o hodnocení SCM. 

• Hodnocení SCM provádět v předem stanovených intervalech, tak aby bylo 

aktuální. A aby ostatní firmy v řetězci měli časově porovnatelný údaj. 

6.6 Podpora SCM pomocí IS 
Problém může být v hodnocení SCM v celém dodavatelském řetězci. Zde se může 

narazit na nekompatibilitu jednotlivých typů IS.  

Navrhnutou metodu hodnocení SCM mohou využít všechny články dodavatelského 

řetězce, pro hodnocení vztahů mezi jednotlivými články. Převážná většina údajů pro 

hodnocení se bude generovat automaticky ze systému, který daná firma používá. Zde by byl 

napsán příkaz pro transformaci potřebných dat do nového modulu pro hodnocení SCM.  

Tento modul by provozovaly všechny články dodavatelského řetězce. 
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7 Zhodnocení přínosů disertační práce 

7.1 Přínosy disertační práce pro teorii  
• Prohloubení a systematizace teoretických poznatků v oblasti logistiky nákupu. 

• Prohloubení a systematizace teoretických poznatků v oblasti výběru a hodnocení 

dodavatelů. 

• Prohloubení a systematizace poznatků v oblasti  dodavatelsko-odběratelských řetězců. 

• Prohloubení a systematizace poznatků v oblasti SCM. 

 

7.2 Přínosy disertační práce pro praxi 
• Metodický návod pro výběr dodavatele na zakázku. 

• Metodický návod hodnocení dodavatelů firmy. 

• Metodický návod pro stanovení výstupů z IS při hodnocení dodavatelů. 

• Navržený systém hodnocení může sloužit jako podklad pro nový modul IS a to modul 

pro hodnocení a výběr dodavatelů.  

• Metodický návod pro hodnocení úrovně SCM. 

• Stanoveny výhody a nevýhody SCM. 

• Podklad pro analýzu zdraví firmy a dodavatelského řetězce 

 

7.3 Přínosy disertační práce v oblasti pedagogiky 
• Poznatky a navržené metodiky v disertační práci jsou využitelné jako zdroj informací 

pro výuku v předmětech obchodní logistika, podniková logistika a řízení výroby. 

• Využití je možné i ve stávajících a nově vznikajících předmětech souvisejících s 

využitím IT / IS v podnicích a předmětech zaměřených na SCM. 
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Závěr 
V předkládané disertační práci jsou rozebrány hlavní problematické oblasti související 

s metodami nákupu v průmyslových organizacích, s využitím IT pro podporu nákupu 

v podnicích v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a poznatky v oblasti SCM. 

Disertační práce kladla za cíl vytvořit soubor teoretických a empirických poznatků o 

metodách nákupu v organizacích, o využití informačních technologií v oblasti nákupu a 

oblasti SCM.  Teoretické cíle práce byly naplněny shrnutím poznatků z literatury. Empirické 

poznatky byly získané na základě provedení dotazníkového šetření a vyhodnocením jeho 

výsledků. Dále byly teoretické výsledky porovnány s výsledky výzkumu.  

Hlavní cíl disertační práce návrh metodiky pro výběr a hodnocení dodavatelů a 

hodnocení SCM je naplněn v návrhové části práce.  

V rámci navrhnutého hodnocení dodavatelů jsou kritéria objektivní, která jsou přesně 

měřitelná a porovnatelná. Mezi tato kritéria patří například: cena, kvalita, lhůta dodání, počet 

reklamací a další. Na základě nich je možno vybrat dodavatele s nejnižší cenou, nejlepší 

kvalitou, s nejkratší dobou dodání a podobně. Dále jsou kritéria subjektivní. Tato kritéria 

může každý zaměstnanec posuzovat jinak. Mezi tato kritéria může patřit například: úroveň 

servisu, komunikace, ochota při reklamacích a další. U těchto kritérií je zvolená větší bodová 

škála a definováno, co by měl dodavatel splňovat pro získání určitého bodového hodnocení. 

Tak by se mělo předejít velkému výkyvu v hodnocení jednoho dodavatele různými 

pracovníky. Pak může být pomocí bodového hodnocení porovnáno, která firma je nejlepší. 

Jak bude takové hodnocení dodavatelů probíhat? 

Pokud půjde o pravidelné hodnoceni dodavatelů firmy minimálně jednou ročně, bude 

výsledkem hodnocení změna za určitý čas. U přesně měřitelných kritérií budou dvě hodnoty, 

které se budou porovnávat. Například u ceny bude informace o poklesu, a nebo jejím růstu. 

Zde bude informace o nominální hodnotě a pak procentuální vyjádření. U kritérií s bodovým 

hodnocením bude změna tohoto hodnocení v čase. Takto může firma zjišťovat kvalitu svých 

dodavatelů a jestli se jejich kvalita v čase nemění. Pokud by se kvalita některého dodavatele 

zhoršila může firma přijmout nápravná opatření. 

Pokud půjde o hodnocení dodavatelů mezi sebou a vyhodnocení nejlepšího dodavatele 

pro nákup určitého materiálu, bude se postupovat následovně: nejprve se na základě položky 

se specifikací materiálu vyberou dodavatelé, kteří pro firmu tento materiál dodávají. Potom se 

přistoupí k samotnému hodnocení. Hodnotit se nebudou všechna kritéria u dodavatelů, ale jen 

vybraná kritéria pro hodnocení dodavatelů pro výběr. Všechna kritéria budou mít svoji váhu. 
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Tím budou porovnáni dodavatelé mezi sebou a na základě výsledků se může manažer, nebo 

pracovník nákupního oddělení, efektivně rozhodnout pro dodavatele, který nejlépe vyhovuje 

daným kritériím. 

Při dobrých dodavatelsko-odběratelských vztazích se nabízí i otázka spolupráce firem 

na vývoji a výzkumu nových technologií. Pro jednotlivé firmy může být vývoj drahý, takže 

spolupráce by snížila finance vkládané do této oblasti, na druhou stranu tu bude větší 

provázanost firem. Firmy by se musely dělit o dřívější poznatky, další problém je otázka 

patentů, nebo ochranných známek na nové technologie, výrobky. 

V práci je rozebrána problematika SCM, je v ní navržena metodika na hodnocení 

SCM. Toto hodnocení je prováděno na základě hodnocení informačních, materiálových a 

finančních toků.  

Hodnocení je navrženo tak, že bude prováděno stejně mezi všemi články 

dodavatelského řetězce. Je zde kontrola dvojího hodnocení toků mezi jednotlivými firmami a 

to ze strany dodavatele a ze strany odběratele.  

Na základě tohoto hodnocení se může určit nejslabší místo v dodavatelském řetězci a  

mohou se přijmout nápravná opatření na zlepšení. 

V podnicích se využívají různé informační technologie. Část těchto technologií se 

využívá i v oblasti nákupu. V podnicích můžou být i různé informační systémy, tyto IS 

nemusí být navzájem kompatibilní. Při využívání jednotného systému na hodnocení SCM, by 

k získávání potřebných dat z IS firem sloužil převodník dat z jednoho IS do druhého. Byl by 

to jednoduchý program, který by potřebná data pro hodnocení vyhledal v stávajícím IS firmy 

a uložil by je v IS pro hodnocení SCM. Pro tento převod by bylo možno použít například 

BizTalk server od Microsoft, který je speciálně navržen pro transfer dat (tzv. orchestrace) 

mezi různými IS. 

Výsledky práce mají přínos pro teorii, praxi a mohou být uplatněny i v pedagogickém 

procesu při výuce předmětů zaměřených na logistiku, SCM a na využití informačních 

technologií v oblasti nákupu a SCM. 

Bylo by zajímavé provést další výzkum hodnotící vazbu mezi funkčním SCM, 

důvěryhodností a zdravím firmy. Na základě výsledků tohoto výzkumu by mohlo být 

doporučeno investorům a bankám začlenění úrovně SCM jako jedno z kritérií pro posouzení 

firmy. 
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s prospěchem dobře/C 

2001 – 2004 Magisterské studium na VUT v Brně, fakulta Podnikatelská, obor 

Řízení a ekonomika podniku, ukončeno státní závěrečnou zkouškou 

2.2.2004 s prospěchem výborně 

1996 – 2001 Magisterské studium na VUT v Brně, fakulta Stavební obor, Geodézie 

a kartografie 

1992 – 1996 Studium na SPŠ Stavební v Brně, zakončeno maturitní zkouškou 

s vyznamenáním 

 

Další vzdělání: 

12. – 14. 7. 2011 Kurz – First Aid in Work – zakončeno zkouškou, certifikát 

5. – 6.4.2007 Kurz – Rétorika 

26. – 27.2.2007 Kurz – Řízení problémových situací 

29. – 30.3.2007 Kurz – Komunikace 

16.3.2007 Kurz – Analýza rizik 

14. – 15.3.2007 Kurz – Jednání a vyjednávání 

7.2.2007 Kurz – Metoda logického rámce 

9.6.2006 Absolvování programu celoživotního vzdělávání „Jak úspěšně podnikat 
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v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy“ 

2005 Doplňující pedagogické studium pro pedagogy VUT, ukončeno 

závěrečnou zkouškou 16.12.2005 s celkovým hodnocením prospěla 

2005 Odborná zkouška pro základní stupeň odborné způsobilosti 

pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona č. 38/2004 Sb. 

2002 Absolvování odborného semináře „Vysokoškolská legislativa“ 

1996 Řidičský průkaz skupiny A,B 

 

Praxe :  

Duben – květen 

2009   

Stáž ve firmě – Action for Blind People, London – Marketingový 

průzkum na trzích, průzkum potřeb konečných zákazníků a jak 

logisticky zajišťovat potřeby zákazníků. 

2009 – dosud  Crew Trainer ve vzdělávacím „Apprenticeships programme“  

UK vzdělávací program národní kvalifikace „Level 2 Apprenticeships 

in Multi-Skilled Hospitality“.  

2007 – dosud  Mc Donald´s 

Manažer  

Trénování zaměstnanců 

2004 – 2007  Fakulta podnikatelská v Brně, Ústav managementu 

interní doktorand  

výuka, práce na akreditaci v roce 2005 

 

Pedagogická praxe: 

2004 – 2007  V rámci doktorandského studia výuka předmětů: 

• Řízení výroby 

• Obchodní logistika 

• Podniková logistika 

• Praxe 1 

• Praxe 2 
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Jazykové znalosti : 

Anglický jazyk V roce 2008/ 2009 studium angličtiny na Bromley College, Londýn, 

zakončeno zkouškou – certifikát 

 V roce 2007/ 2008 studium angličtiny na Orpington College, Londýn, 

zakončeno zkouškou – certifikát 

 V roce 2006 – kurz mírně pokročilých na VUT v Brně 

 V roce 2005 – kurz začátečníků na VUT v Brně  

 V roce 2003 studium na jazykové škole L.O.T.R 

Německý jazyk Studium na VUT v Brně zakončeno zkouškou 

 

Aktivita: 

2003 Byla jsem v koordinačním výboru konference EUCEN. 

2002 – 2004  Byla jsem členkou AS fakulty Podnikatelské na VUT v Brně. 

2002 Účast na soutěži v marketingu a managementu TOP Student 2002 

1998 – 2002  5krát pracovní prázdninová brigáda v Německu (z důvodů prohloubení 

jazykových znalostí) 
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