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ANOTACE 

V první části bakalářské práce je popsána firma, její pozice na trhu a působení vnitřních 

i vnějších vlivů na probíhající procesy ve firmě. Dále je zpracována teorie řízení firmy, 

jak z pohledu uspořádání řídících činitelů, tak i z pohledu možnosti vstupu moderních 

prostředků pro podporu rozhodování. Jsou analyzovány podnikové procesy při 

průchodu zakázky firmou přes dotčená oddělení jako, obchodní oddělení, materiálové 

plánování, plánování výroby, výroba a sklad. Následně je sestrojeno schéma tohoto 

průběhu a popsán nejdůležitější software na jednotlivých odděleních např. SAP R/3 

nebo IBM  HOST, který se používá pro zpracování zakázek. Jsou vytipovány problémy, 

se kterými se oddělení potýkají, a následně jsou navrženy možnosti k jejich nápravě. 

Navrhovaným řešením je odstranění produkčně plánovacího systému IBM HOST a jeho 

nahrazení modulem APO systému SAP R/3 od firmy SAP. 

Na závěr jsou shrnuty přínosy, kterých by firma mohla dosáhnout jeho aplikací. 
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ABSTRACT  

In the first part of bachelor’s thesis is described the firm, its position on a market and 

action internal and external effects on ongoing processes in the firm. Next is compiled 

theory of management, like hierarchy of controlling positions, or like effects modern 

controlling systems for the support of decision. Order processing is analyzed from the 

sections like customers service, material planning, production planning, production and 

store. Next is construction the chart of this order processing and described the most 

important software on that sections, e.g. SAP R/3 or IBM HOST, which are used for 

elaboration of orders. The worst problems on the sections are described in the next part 

and than are designed options for their correction. Proposed solution is: remove system 

IBM HOST and implementation a new module APO of the system SAP R/3 from SAP 

corporation. 

In the end are summarized benefits, which can firm reach by its implementation. 
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1. Úvod 

Česká republika a s ní celá světová ekonomika se v minulých letech těšila dobré kondici 

a rychlému růstu HDP. V samotné České republice se tento jev projevoval rychlím 

růstem platů a mezd, růstem zahraničního obchodu, zpevňováním kurzu koruny vůči 

světovým měnám a neustále klesající mírou nezaměstnanosti. V minulém roce se však 

ze Spojených států amerických rozšířila finanční krize do celého vyspělého světa. Tato 

finanční krize, způsobená především hypotékami amerických občanů, kteří nedokázali 

splácet svoje závazky, se následně změnila v krizi hospodářskou a zaútočila na celý 

svět. V „západních“ ekonomikách se hospodářská krize začala objevovat už v druhé 

polovině roku 2008 a na naše území se dostala až na přelomu roků 2008 a 2009. 

Projevila se zde především dramatickým propadem nových objednávek v průmyslu a 

následným propadem průmyslové výroby. A také propadem stavební výroby, což 

způsobilo nejistotu na pracovním trhu. V tuto dobu se více než kdy jindy hledí na 

snižování jakýchkoli zbytečných nákladů.  

 

Ve své bakalářské práci se zabývám průběhem zakázky jednotlivými odděleními firmy 

s hlavním důrazem na oddělení plánování výroby. Toto téma jsem si vybral, protože si 

myslím, že v této oblasti jsou pro společnost skryty zbytečné náklady. Celý systém 

uspokojování potřeb zákazníků je ve společnosti řešen několika odděleními. Moji 

snahou je tento postup popsat a navrhnout změny na zjednodušení a zpřehlednění 

celého systému. 

 

Měl jsem možnost vykonávat studijní praxi ve firmě ABC, při které jsem se seznámil 

s procesem plánování výroby. Celý systém je propojen jak s objednávkovým systémem, 

tak s výrobou. Jednotlivé požadavky jsou vyřizovány pomocí informačních systémů 

v reálném čase. Čas je v automobilovém průmyslu, kde se firma pohybuje, důležitým 

faktorem. Jednotlivý odběratelé se na časové riziko dívají stejně jako na problémy 

s jakostí dodávaných produktů. Ke komunikaci se zákazníky se používá elektronické 

pošty, konkrétně MS Outlook a ke komunikaci v rámci podniku se používají programy 

SAP R/3, IBM HOST a výrobní systém HYDRA. 
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2. Cíl bakalá řské práce 

Cílem bakalářské práce je návrh na zjednodušení systému vyřizování zakázek, díky 

kterému by společnost ušetří čas potřebný k vyřízení každé zakázky a v konečném 

důsledku také finance. 

Ve své práci popisuji jednotlivé fáze zpracování zakázky, průchod zakázky mezi 

jednotlivými odděleními, přes výrobu až po vyskladnění výrobku. 

3. Popis firmy 

Podle interní dokumentace firmy [3] jsem dospěl k následujícím skutečnostem. 

Dotčený subjekt je dodavatelem komponentů pro komunikační a rozvodné systémy, 

strukturované kabeláže, optické systémy a komponentů pro automobilový průmysl. 

 

Firma je rozdělena na oblasti: elektronika – tvoří 34 % obratu, telekomunikace 9 % 

obratu, zdravotní péče a speciální produkty 22 % obratu, protipožární technika a 

elektronické zabezpečení – 21 % obratu a řídící systémy – 14 % obratu. 

 

V produktovém portfoliu mimo jiné naleznete například konektory, relé, pojistkové 

boxy, řešení na základě použití pružných fólií, ale i kabelové svazky pro zvláštní a 

zákaznická řešení, zdravotní produkty na jedno použití, přístroje pro diagnostické 

zobrazováním, obvazové produkty, plasty a lepidla, je dodavatelem a servisní 

společností podmořských telekomunikačních systémů. 

Produkce firmy dokáže splnit náročné normy vojenské a letecké techniky, požadavky 

energetického průmyslu, telekomunikačního sektoru i dopravy, stejně jako úsporná a 

spolehlivá řešení v domácí elektronice nebo veřejného sektoru. 

 

Firma se soustředí především na výrobu pro automobilový průmysl. Mezi 

nejvýznamnější zákazníky společnosti patří Adam OPEL AG, DAF Truck Netherlands, 

Daimler Chrysler, Delphi, Heidelberger Druck, Hella, Valeo Frane,VW Audi, Siemens, 

Dräxlmaier. 

Ve vysoce konkurenčním prostředí  musí zákazníkům ukázat více než nové technologie 

a výrobky, musí vycházet vstříc jejich požadavkům. Jejich úspěchy vycházejí ze 

schopnosti naslouchat zákazníkům a rychle reagovat na jejich potřeby. 
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4. Předmět podnikání, výrobní sortiment, výrobní 

program 

4.1. Předmět podnikání 

Dotčený subjekt má zapsány tyto předměty podnikání: 

o Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

o Prodej a pronájem automatů a poloautomatů na ukončení vodičů, 

o Montáž konektorů, elektronických komponent a výroba kabelových svazků, 

o Konstrukční práce ve strojírenství, 

o Výroba nástrojů. 

4.2. Výrobní sortiment 

Vyrábí své produkty z 90 % pro automobilový průmysl: kabelové svazky, pojistkové 

skříně, kabeláže pro připojení airbagu, kabeláže palivových pump a vstřikování, 

konektory s příslušenstvím pro xenonová světla. Tyco nabízí komplexní služby 

zákazníkům včetně technologií a poradenského servisu. Firma je držitelem certifikátů 

jakosti QS, ISO řady 9000, VDO. Společnost se prezentuje na výstavách Ampér 

v Praze, MSV v Brně a Elosys v Trenčíně. 

4.3. Výrobní programy 

Výroba je rozdělen na tyto výrobní programy: 

o Molding (vstřikování plastů)   

o Stamping (výroba kontaktů) 

o Plating (galvanické pokovování) 

o Konektory pro automobilový průmysl 

o Semi-automatic (výroba zápojnic a zástrček pro automobily) 

o Fuse box (výroba pojistkových skříní pro automobily) 

o Squib (výroba kabeláže pro aibagy) 

o Výroba vstřikovacích lišt pro turbo-dieselové motory 

o LWL (speciální kabeláž) 
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o Automobilové kabeláže 

o Coax (Výroba kabeláže pro rádia a systémy  GSM v automobilech) 

 

5. SLEPT analýza – analýza vn ějšího okolí 

5.1. Sociální faktory 

S problematikou snižování nákladů ve firmě, se management musí zabývat také 

snižováním počtu zaměstnanců. Je to velice nepopulární opatření, ale i s ohledem na 

nynější situaci na trhu, se tomuto opatření firma nevyhne. Podle zákoníku práce musí 

firma zaplatit propuštěnému pracovníkovi tři měsíční platy. Ve firmě nejsou odbory a 

každý má uzavřenu pracovní smlouvu samostatně. Tzn. každý zaměstnanec vyjednává 

sám za sebe a má tedy slabší vyjednávací pozici. Toho by zaměstnavatel neměl využívat 

pro možné snížení odchodného. 

5.2. Legislativní faktory 

Vláda přišla s novinkou na pracovním trhu. Je jím refundace až 80 % platu, při 

přeškolování zaměstnanců. Ještě nejsou známi detaily legislativní změny, ale pokud by 

to bylo pro všechny zaměstnance, pak by to šlo využít pro zaškolení zaměstnanců na 

nový informační systém pro firmu. 

5.3. Ekonomické faktory 

S probíhající hospodářskou krizí se musí vypořádat každá firma samostatně. Musí 

hledat skryté náklady, aby obstála na trhu i v těžkých podmínkách. Nesmí však snižovat 

kvalitu výrobků, kvalitu managementu, ani by neměla snižovat investice, jak do 

výrobního zařízení tak do vývoje.  

Nyní firma nemá vytíženy kapacity výrobního zařízení ani zaměstnanců. Proto v této 

situaci je příležitost na změnu řídícího systému. 

5.4. Politické faktory 

Ve volbách v roce 2006 zvítězily pravicovější síly než v minulém období. Základem 

nynější vlády je podpora podnikatelského prostředí v ČR. Již byly schváleny změny 

v daňovém systému, díky kterým se snížila cena práce kvalifikovaných zaměstnanců. 
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Nicméně na politické scéně se vede neustálý boj pravice s levicí. Nejde však jen o 

území ČR, protože firma je bytostně závislá na vývozu do okolních států. Navíc je 

střední Evropa brána jako jeden celek. Takže firma vnímá jakýkoli, byť jen náznak, 

politické nestability v okolních zemích velmi vážně. Politické nestabilita, může ovlivnit 

rozhodování při jejích dlouhodobých investicích. 

5.5. Technologické faktory 

Spolu s pronikáním českých výrobků na trhy vyspělých ekonomik si i naše podniky 

začínají uvědomovat, jak důležitá je kvalita pro konkurenceschopnost. Stále větší zájem 

je o výrobky vysoké kvality, charakterizované především normami ISO řady 9000, či 

jiné normy pro řízení jakosti v automobilovém průmyslu jako VDA nebo QS - 9000. 

Tyto normy se soustředí mimo jiné na jakost řízení procesů. Normy firma sice splňuje, 

ale požadavky zákazníků na stále nižší ceny nutí firmu k dalším a dalším úsporám, 

především v řízení výroby. 

6. Porter ův model – oborová analýza 

Pro analýzu oborového okolí jsem použil Porterův pěti-faktorový model konkurenčního 

prostředí. Model vychází z předpokladu, že pozice firmy je určována působením pěti 

základních činitelů: 

o rivalita ( hrozba vstupu zahraničního konkurenta ) 

o hrozba vstupu nových konkurentů ( zcela nových firem ) 

o síla dodavatelů 

o síla odběratelů 

o hrozba substitutů 

6.1. Rivalita firem 

Rivalita firem v automobilovém průmyslu je opravdu vysoká. Na každého dodavatele 

jsou kladeny velké nároky jak na kvalitu dodávek, tak i na cenu dodávaných 

komponent. Automobilky vždy s nástupem nového modelu vybírají dodavatele určitých 

dílů a hlavním faktorem rozhodování je vždy nabízená cena produktu. Automobilkám je 

jedno, jestli ta či ona firma přijde o lukrativní zakázku bez které se neobejde. Proto jsou 

všechny firmy na tomto trhu nuceny k hledání a snižování přímých i vedlejších nákladů. 
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6.2. Hrozba vstupu nových firem na trh 

Hrozba vstupu nových firem do tohoto odvětví průmyslu na našem území už značně 

klesla. Trh je nasycen, možná i přesycen, dodavateli pro automobilový sektor. Největší 

hrozbou nejsou potencionální noví hráči na tomto trhu, nýbrž velké již etablované 

společnosti. Hospodářská krize, která zasáhla především automobilový sektor, by mohla 

snížit počet dodavatelů na území ČR. 

6.3. Síla dodavatel ů 

Síla dodavatelů v tomto oboru není velká, ale hrají velice důležitou roli. Každý 

dodavatel musí, pod hrozbou finančních sankcí, plnit dohodnuté požadavky. Především 

na včasnost a velikost dodávek. Tyco má více než 100 dodavatelů a násobně tolik 

dodávaných komponent. Pro řízení dodávek se zde používá specializovaný software, 

který má na starosti oddělení materiálového plánování. 

6.4. Síla odb ěratelů 

Síla odběratelů je pro firmu velká a zásadní. Funguje to obráceně než síla dodavatelů. 

Tyco bude platit finanční náhrady v případě nedodržení dodacích lhůt nebo množství 

dodaných výrobků. Právě o plnění těchto požadavků se rozhoduje na oddělení 

plánování výroby. Musí rozhodnout jaké výroby se kdy a na jakých zařízení budou 

vyrábět, aby se optimalizovala výrobní kapacita. 

7. SWOT analýza 

7.1. Definování silných stránek 

Firma splňuje požadavky na certifikaci jakosti výroby ISO řady 9000 i speciálních 

norem pro automobilový průmysl VDA a QS – 9000. Management společnosti je velice 

kvalifikovaný, úspěšný a překonal již řadu pro firmu nepříjemných období. 

Podpůrným prostředkem pro rozhodování o budoucnosti i pro řízení denního provozu 

firmy se starají informační systémy. Je známo, že ve firmách s českým vedením a 

dlouholetou tradicí se moderní přístupy řízení prosazovali jen obtížně. Proto měli tyto 

firmy značné problémy s produktivitou práce a tedy i s uplatněním na trhu. Především 

ve vývozu na trhy západní Evropy. 
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Nově příchozí firmy měli již toto řízení plně vžito. Měli tedy vyšší produktivitu práce a 

nebyl pro ně problém zaujmout lehce místo na trhu, v některých případech dokonce 

přebrat trh stávajícím firmám. 

Nyní se firma musí soustředit na další postupné inovace a vylepšení současného 

informačního systému. 

7.2. Definování slabých stránek 

Jak už jsem naznačil v předchozí části, slabinou firmy je informační systém. Je zbytečně 

složitý a nepřehledný. 

Tuto problematiku podrobněji rozebírám v kapitole 16.7. Vytipování hlavních 

nedostatků současného stavu. 

7.3. Definování možností a p říležitostí firmy 

Firma nemá potenciál rozšiřování do ostatních sektorů průmyslové výroby. Je dceřinou 

společností a soustředí se především na výrobu pro automobilový průmysl. Její hlavní 

možností pro růst je tedy zvyšování počtu odběratelů a rozšiřování výrobního 

sortimentu. Aby se firma získala další zakázky je nutné přijít na trh s nejnižší nabízenou 

cenou. Jedním z podpůrných faktorů, pro nižší nabízenou cenu než konkurence 

v západní Evropě, je cena pracovní síly. Mzdy ve vybraných státech Evropy jsou na 

obrázku 1. 

Země 
Průměrná mzda 

v EUR/rok Země 
Průměrná mzda 

v EUR/rok 

Švýcarsko 48 966   Irsko 31 336   

Dánsko 46 168   Portugalsko 31 011   

Německo 42 949   Řecko 24 380   
Velká 
Británie 40 923   Itálie 23 990   

Nizozemí 39 400   Španělsko 21 721   

Rakousko 37 644   ČR 10 644   

Finsko 34 837   Polsko 8 758   

Švédsko 33 555   Maďarsko 8 186  

Francie 32 243   Slovensko 8 036   
Obrázek 1: Průměrná roční mzda v EUR za rok 2007 ve vybraných státech Evropy1 

 

                                                 
1 Přepočítáno směnným kurzem ze dne 6.11.2008 
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Tato cena však již není tak lákavá jako na začátku 90. let, ale stále plní svoji funkci. 

Proto aby firma obstála na trhu i s dalším růstem platů zaměstnanců, je nutné hledat 

prostory pro snižování nákladů. Jak jsem již uvedl dříve, je to např. zlepšení systému 

řízení výroby. 

7.4. Definování hrozeb 

Když si odmyslíme dnešní situaci na trhu a dramatický pokles poptávky po výrobcích 

firmy Tyco, tak je největší hrozbou pro firmu ztráta odběratelů. Ztratit odběratele je 

jednoduché. Stačí nedodávat zboží v nasmlouvané kvalitě, termínech nebo se nepodřídit 

cenám odběratelů. To vše souvisí s kvalitním řízení výroby. Když firma nebude plnit 

přání zákazníka, nebude pro ni místo na trhu. 
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8. Teorie řízení výroby 

Předmět řízení výroby je v knize Řízení výroby od autorů Tomek a Vávrová [9] 

definován takto.V tržní ekonomice slouží výroba v rámci podniku k vytváření 

materiálních i nemateriálních statků. Produkce zboží je spojena s konkrétním výstupem 

(output). Tento výstup vzniká tím, že vstupní faktory (input), především materiál, se 

podrobí transformačnímu procesu. Má-li tento transformační neboli výrobní proces 

přispět k žádoucí přeměně materiálu v konečný produkt, vyžaduje ke své realizaci účast 

lidských výkonů (pracovní síly) a podnikových prostředků (stroje, nástroje, přípravky, 

počítače, atd.). Princip je vyjádřen jednoduchým schématem na obrázku 2. 

 
Obrázek 2: Princip procesu vstup - výstup 

Předmět řízení výroby nelze v žádném případě chápat jako fyzický produkční systém, 

ale jako systém pojmů a nástrojů výrobního managementu. Tzn., že rozpracovává dané 

úkoly a předkládá fyzickému systému tvorby řídící veličiny týkající se zejména 

vyráběného množství, termínů zadávání a odvádění jednotlivých dávek či operací. Dále 

zajišťuje zpětná hlášení z fyzického výrobního procesu, což je možno označit jako řídící 

kruh, umožňuje porovnání plánu a skutečnosti a činí příslušná rozhodnutí. Vztah 

managementu výroby a vlastního fyzického procesu výroby znázorňuje obrázek 3. 

 
Obrázek 3: Vztah managementu a fyzického procesu výroby 

 
 

(Input) 

Výstup 

(Output) 
(Throughput) 

Výrobní management 

Výrobní systém 

Cíl 

Cíl 

výroby 

Směrný ukazatel Regulační ukazatel 
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výroby 

Výkony 
Základní 

faktory Poruchy 
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V rámci rozsáhlého způsobu realizace výkonů nejde pouze o řízení vnitropodnikového 

pohybu materiálu a zboží, ale rovněž o řízení pohybu materiálu a výrobků od 

dodavatelů do podniků a na jednotlivá pracoviště, stejně tak jako výrobků a polotovarů 

z pracovišť a podniku k zákazníkovi. Všechny tyto úkoly lze zahrnout pod komplexní 

pojem řízení výroby a logistika. 

 

Z mnoha ohledů představuje řízení výroby prvek řady poznatků z různých vědních 

disciplín. Jde zejména o systémové inženýrství, personalistiku a ekonomiku práce, 

informatiku, operační výzkum, statistiku, sociologii, psychologii a do jisté míry i o 

právo, hygienu apod. 

Logistika se často charakterizuje jako integrované plánování, formování, provádění a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do 

podniku, uvnitř podniku a od podniku k dodavateli. V tomto pojetí, které je nezbytné 

zejména pro komplexní vytváření logistických systémů, lze jen s těží vést pevnou dělící 

čáru mezi managementem výroby a managementem logistiky. Fyzický tok z hlediska 

vstupů, jejich transformace ve výrobním procesu a výstupů tvoří tedy jako systém řízení 

výroby podstatnou část logistiky. Komplexní řešení v rámci podniku vyžaduje, aby 

systém řízení výroby byl např. konfrontován se skladovacími a manipulačními systémy 

a naopak.  

Vzhledem ke zmíněné průřezové funkci logistiky dochází k velmi těsnému spojení 

s managementem výroby právě v oblasti operativního řízení výroby, kde jde o 

bezprostřední vazbu na hmotný tok.  

 

Management výroby představuje obecně dva komplexy úkolů: 

Odborné funkce – zajišťují prvořadě plnění věcných úkolů, k čemuž je zapotřebí 

� správných rozhodnutí k plnění úkolů řešících daný problém 

� zajištění implementace provedených rozhodnutí 

Konkrétně se jedná o: 

� analýzu problému 

� stanovení a prosazování cílů 

� volbu a plánování příslušných opatření 
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� zajištění realizace opatření 

� kontrolu 

� a následně analýzu zjištěných problémů, revize cílů atd. 

 

Personální funkce – zajišťující plnění podstaty managementu, tj. získávání pracovníků 

pro plnění daných cílů, jejich rozvoj a zvyšování jejich odpovědnosti. 

Konkrétně se jedná o: 

� přípravu a další vzdělávání pracovníků 

� motivaci pracovníků 

� vlastní rozmístění pracovníků v rámci procesu 

� Na fáze manažerského procesu lze nahlížet jako na: 

� tvorbu záměru 

� prosazování záměru 

 

Tvorba záměru se realizuje především plánovací činností, a to jako fáze analýzy, 

hodnocení a rozhodnutí. Prosazování záměru se realizuje vlastními metodami řízení, a 

to jako fáze realizace, kontroly a zajištění dalšího vývoje. Blíže tuto myšlenku 

konkretizuje obrázek 4. 

 
Obrázek 4: Tvorba a prosazení záměru 

9. Cíle řízení výroby 

Cíle řízení výroby jsou také popsány v knize řízení výroby od autorů Tomek a Vávrová 

[9].Orientace na společný cíl musí být srozumitelně vyjádřena a charakterizována tak, 

jak odpovídá příslušnému stupni v podnikové hierarchii. Nelze očekávat, že stanovené 
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cíle mohou vždy (nebo pravidelně) být zcela realizovány jako samovolný výsledek 

různorodých podnikových aktivit, byť organizačně jasně uspořádaných. 

Z hlediska podnikového vrcholného managementu patří k těmto zásadním řídícím 

informacím a rozhodnutím především určení podnikové politiky pro dlouhodobější 

výhled a určení základních podnikových cílů. Tím mohou být vyvolány další cíle. Jde 

například o taková rozhodnutí jako získávání nových kapitálových účastí, změna sídla 

podniku, změna právní formy, fůze s jiným podnikem apod. S tím souvisí koordinace 

základních jednotek podniku, jde-li např. o jednotlivé filiálky, ale stejně tak i o 

koordinace základních činností, nákupu, odbytu, výroby, financování atd. V rámci 

koordinace jednotlivých podnikových okruhů dochází k postavení dílčích cílů, které 

musí být podřízeny výchozímu cíli. Chybná koordinace může vést k chybné produkční 

politice, rozdílné od prodejní apod. 

 

K zásadním úkolům managementu v rámci podniku počítáme především vydání 

základních vrcholných řídících informací, tedy základní cílová rozhodnutí (určení cílů). 

Jak již bylo naznačeno, tato zásadní rozhodnutí podnikové politiky a strategie jsou 

nedelegovatelná na nižší úroveň. Realizace těchto rozhodujících podnikových cílů musí 

být dále zajištěna vlastním instrumentariem, které tvoří plánování, organizace, kontrola. 

 

V rámci plánování a organizace dochází k odvozování dalších cílů (odpovídající 

příslušné úrovni managementu) jakož i k určování a realizaci opatření, která vedou ke 

splnění podnikových originálních cílů. Úkoly dané plánovacími postupy a organizací 

řízení v rámci těchto nástrojů vytvořená pravidla chování jsou přirozeně neustále pod 

dohledem. Postavení plánu a určení organizace ještě samo plnění cílů nezajistí. Zde se 

právě projevují všechna specifika, která jsou daná činnostem lidí, ať již na úrovni 

řídících či výkonných pracovníků.  

Další nedílnou úlohou managementu je kontrola. Zjistí-li kontrola, že podnikové cíle 

nemohou být dosaženy, existují dvě východiska: 

� změnit cestu dosažení cíle 

� přizpůsobit stanovené cíle změněnému stavu (pouze tehdy, když změnou cesty 

nemůže být zaručeno dosažení cíle) 
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Všem účastníkům řízeného procesu musí být dáván neustále jasný a jednoznačný 

pohled na řízenou skutečnost. Ale současně je třeba přijímat i jejich názor a zjistit 

poznání jejich zpětného pohledu. Přihlížení ke schopnostem všech účastníků řízení 

procesu a vykonávanou prací, jakož i k cíli jako celku, je jedním ze základních úkolů, 

které management zajišťuje. 

 

Systém odvozování cílů pro jednotlivé řídící hladiny je znázorněn na obrázku 5. 

 
Obrázek 5: Příklad odvozování cílů 

Schématické vyjádření zde má znázornit, jak se jednotlivé cíle mění z hlediska 

jednotlivých hladin managementu. Tj. od vrcholového (top) managementu přes střední 

(middle) management až po nejnižší (lower) management. Jednotlivé odvozené cíle ve 

své podstatě zajišťují cíl hlavní, avšak mohou ho přibližovat krátkodobějšímu období a 

zejména pak jej zaměřují na konkrétnější vztahy uvnitř svých rozhodovacích 

pravomocí. 
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2. Stupeň odvození Snížení mzdových Získání krátkodobého    Výběr dodavatelů 

(operativní management) nákladů   úvěru 

 Snížení materiálových Zlepšení kapitálové    Zvýšení obratu 

 nákladů struktury prostředků 

 Zlepšení chodu strojů Včasné a úspěšné    Snížení zásob 

  upomínání 



Bakalářská práce   Jaroslav Dostál 

 - 23 - 

10. Vazba na systém po čítačové podpory 

Vazba na počítačové systémy je uvedena v knize řízení výroby od autorů Tomek a 

Vávrová [9]. Využití počítačové techniky je v moderně řízeném podniku téměř 

přednostně situována do operativního managementu, kde dochází k rozsáhlému 

informačnímu toku, k požadavku neustálé aktualizace získávaných dat, nepřetržitému 

sledu rozhodování atd. Důraz je kladen na stavebnicové pojetí technických prostředků. 

Ve vlastní práci s těmito prostředky se pak prosazuje interaktivní režim práce v reálném 

čase a možnost vytváření problémově orientovaných datových základen s rychlým 

přístupem k informacím. Dalším důležitým hlediskem je propojování jednotlivých 

úrovní řízení do hierarchicky uspořádaných systémů.  

 

Uplatnění výpočetní a informační techniky ve výrobních procesech lze charakterizovat 

několika směry: 

� Automatizace řízení výrobních a technologických procesů 

Jde zejména o uplatnění elektroniky při řízení nepřetržitých technologií. U těchto 

technologií, především ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu, se pozornost 

soustřeďuje na automatizované pružné výrobní systémy. 

� Automatizace konstrukčních, projektových a programovacích prací 

Předmětem řešení je specifikace a tvorba základních a problémově orientovaných a 

aplikačních souborů určení pro zvýšení efektivnosti inženýrských prací. To umožní 

navrhovat konstrukce, projekty, technologické postupy, zabezpečovat přípravu, 

rozvrhování a plánování výroby, vytváření systémových vazeb mezi projektovými a 

programovými pracemi. 

� Automatizace funkcí jednotlivých strojů 

Řešení, která využívají prvků elektroniky pro automatizaci výrobních, pomocných a 

obslužných zařízení včetně kontrolních a diagnostických přístrojů, popř. pro náhradu 

mechanických funkčních prvků a systémů prvky a systémy elektronickými včetně 

robotizace. 

� Automatizace řízení organizace 

Tato oblast zahrnuje rozhodující uplatnění elektroniky v informačních systémech a 

jejich využívání i pro potřeby operativního řízení výroby. 
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Systém operativního řízení výroby představuje primární řešení problematiky 

operativního managementu výroby ve vztahu k vlastnímu fyzickému výrobního toku. 

Totiž centrální stavbu plánování a řízení výroby včetně složek výrobu zabezpečujících. 

Moderní informační technika poskytuje vedle toho řadu prostředků pro podporu 

technicky orientovaných funkcí. Na základě mnohačetných propojení dat a aktivit mezi 

těmito systémy vznikla snaha integrovat zpracování informací provozně ekonomických 

a technických úkolů výrobní firmy do jednoho systému CIM (Computer Integrated 

Manufacturing) se společnou datovou základnou. 

CIM představuje počítačem podporovanou integraci zpracování informací ve všech 

oblastech souvisejících s tvorbou výkonů. Nikoli tedy jen pokud jde o vlastní řízení 

výroby, ale rovněž o současnou integraci zpracování informací v technických úkolech 

souvisejících  se zajištěním výkonů firmy. 

11. Podnikové procesy a informa ční systémy podnik ů 

Podnikové procesy a informační systémy podniků popsal Václav Řepa v knize 

Podnikové procesy [7]. V oblasti  řízení podniků je nejvýraznějším novým rysem 

orientace na reengineering podnikových procesů. V něm hrají velice důležitou roly 

informační technologie se všemi svými souvisejícími aspekty, a to jsou zejména 

metodiky vývoje informačních systémů. Informační technologie působí jednak jako 

důvod a jednak jako prostředek dosažení žádoucího reengineeringu podnikových 

procesů. Na druhou stranu vývoj myšlenek v oblasti reengineeringu podnikových 

procesů působí jako velice silná zpětná vazba pro samotné metodiky vývoje 

informačního systému. Staví se tu nové úkoly, se kterými se musí metodiky příslušně 

vyrovnat. V oblasti BPR (Business Proces Reengineering) jsou objevovány nové 

skutečnosti a souvislosti, neočekávaně osvětlující řadu současných problémů metodik 

vývoje IS/IT. 

Došlo k vývoji nových souvislostí objevujících se díky všeobecnému posunu myšlení 

v oblastech jiných, než čistě technologických. Důsledkem toho je dnes existující 

specifická podskupina těchto produktů, kterou nazýváme systémy CABE (Computer 

Aided Business Engineering), jež jsou zaměřeny nikoli výhradně na vývoj informačního 

systému, ale na systematickou podporu věcného systému firmy, postavenou na jeho, 
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důkladnou analýzou vytvořenému, modelu, natolik exaktním, aby bylo možno pomocí 

něj celý věcný systém řídit. 

11.1. Business Proces Reengineering podle metodiky 

COBIT 

Metodika COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) je 

základní metodikou sdružení pro audit a řízení informačních systémů ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association). Metodika COBIT pokrývá 

problematiku řízení IS/IT v širším kontextu a tedy i včetně aspektů řízení firmy, jejíž je 

infrastrukturou. V součinnosti s klíčovou úlohou informačního systému v procesu BPR 

se pak nutně musí zabývat i jím. 

Pohled COBIT na podnikové procesy je dán jejích primárním zaměřením – vidí je vždy 

v souvislosti s informačním systémem, aniž by procesy zaměňovala s informační 

technologií. 

COBIT rozeznává šest základních etap reengineeringu: 

11.1.1. Příprava zm ěny 

V této etapě probíhá ujasnění základních parametrů chystané změny a nastavení 

prostředí k jejímu uskutečnění. Typicky zahrnuje: 

� získání sponzora projektu (tahouna procesní změny) 

� získání podpory vrcholného vedení 

� získání klíčových lidí pro projekt a to nejen z vrcholného vedení 

Úkolem je zde především vybudovat silný tým, složený z představitelů vrcholného 

vedení, odborníků na předmětnou oblast reengineeringu a dalších klíčových osobností, 

které bude ze všech hledisek (odborné, manažerské, lidské) schopen dosáhnout 

provedení procesní změny ve smyslu definovaných cílů. 

11.1.2. Příprava organizace 

Etapa typicky zahrnuje: 

� vytvoření projektového týmu 

� určení operativních cílů a plánů projektu 

� vytvoření organizační, kompetenční a komunikační struktury projektu 
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Důležitým a často používaným nástrojem důkladné přípravy projektu je tzv. „business 

case“ – modelové rozpracování změny na základě porovnání situace s podobnými 

případy, zahrnující také identifikaci cílových zákazníků a analýzu nákladů proti 

přínosům. 

11.1.3. Diagnóza 

Cílem této etapa je zjištění stávající procesní struktury firmy – činností, zdrojů, rolí, 

komunikačních struktur, včetně namapování příslušných částí informačního systému a 

nákladů procesů. Se stávající procesní strukturou jsou posléze kontrolovány zjištěné 

procesní požadavky, plynoucí ze změny, je zkoumána jejich hodnota pro zákazníka, 

jsou hledány základní zdroje problémů a identifikovány činnosti nepřinášející hodnotu. 

11.1.4. Překoncipování 

V této etapě je konstruována nová soustava procesů firmy. To obnáší zvažování různých 

alternativ s použitím brainstormingu a jiných kreativních technik. Nová podoba procesů 

přitom musí  dokonale podporovat firemní cíle, vychází z dispozic firmy, včetně 

struktury a kvality zaměstnanců a také odpovídat architektuře informačního systému. 

Výsledkem je dokumentace nového systému procesů firmy a také formalizované 

požadavky na příslušné změny jejího informačního systému. 

11.1.5. Přestavění 

V této etapě je změna provedena. Hlavní techniky k použití zde jsou typické techniky 

řízení změny – zajištění plynulého a úspěšného přechodu na novou soustavu procesů a 

rolí. Znamená to také implementaci změn informačního systému včetně jejich zavedení 

(technicky i organizačně). 

11.1.6. Hodnocení 

Tato etapa zahrnuje sledování a měření firemních procesů s cílem prověřit, že naplňují 

definované cíle. Má-li firma zaveden program  řízení jakosti, je tato etapa jeho 

přirozenou součástí. 
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11.2. Role informa čního systému v BPR 

Podle metodiky COBIT hraje informační systém, jako nástroj řízení, v reengineeringu 

čtyři různé role: 

11.2.1. Umožňuje nové procesy 

Řada procesních změn je postavena na využití IS/IT k realizaci takových procesů, které 

do té doby nebyly možné. V této souvislosti se hovoří o IS/IT jako „klíčovém 

umožňovateli“ reengineeringu. Použití IS/IT umožňuje a oživuje přístupy, které jsou 

pracovním procesům přirozené a existovali už dávno před příchodem moderních 

počítačových aplikací. Jakkoli má reengineering své kořeny  v informačních systémech 

a technologiích, jedná se především o manažerskou iniciativu s rozsáhlými dopady na 

zákazníky, organizaci a ostatní složky organizace jako celku. 

11.2.2. Podporuje řízení projektu 

Počítačové nástroje usnadňují řízení projektů a tyto nástroje řízení projektu následně 

umožňují analyzovat stávající a navrhovat nové procesy. Používání těchto nástrojů je 

rovněž důležitým předstupněm použití procesně orientovaných softwarových balíků. 

11.2.3. Umožňuje úzkou spolupráci 

K tomu existuje specializovaný software z kategorie groupware nebo workflow. Je však 

třeba sem počítat i zcela obecné a běžně používané softwarové komunikační nástroje, 

jako e-mail a telekomunikace. 

11.2.4. Pomáhá integrovat procesy 

Procesní změna má vždy silné požadavky na integrovatelnost procesů, a to nejenom 

uvnitř firmy, ale i s procesy mimo ni – jak s procesy zákazníka, tak i obchodních 

partnerů. Kromě toho, že informační systém poskytuje pro integraci technologickou 

základnu, také vychází integraci vstříc svou přirozenou standardizací. 

12. Významná role informa ční technologie 

Význam informačních technologií pro firmu uvádějí i autoři Hammer a Champy v knize 

Reengineering [2]. Firma, která nedokáže změnit způsob nazírání na informační 

technologii, nemůže provést reengineering. Firma, jež ztotožňuje informační technologii 
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s automatizací, nemůže při reengineeringu uspět. Firma, která napřed hledá problémy a 

pak způsoby jejich řešení na základě technologie, nemá při reengineeringu šanci. 

Informační technologie má v podnikovém reengineeringu klíčovou úlohu, velice snadno 

však může dojít k tomu, že bude špatně „obsazena“. Moderní informační technologie je 

součástí každého reengineeringového úsilí, jeho významným spolutvůrcem, protože 

reengineering podnikových procesů umožňuje provést. Nestačí ovšem pouze nasadit 

počítače na současné podnikové problémy, aby došlo k jejich automatickému 

reengineeringu. Nesprávné užití informační technologie může reengineering zcela 

zablokovat tím, že posílí staré způsoby myšlení a stará schémata chování. 

13. Uplatn ění po čítačů v řízení výroby 

Uplatnění počítačů v řízení výroby se zabývá i Miloslav Keřkovský v knize Moderní 

přístupy k řízení výroby [4]. 

13.1. Automatizované informa ční systémy pro řízení 

výroby a jejich efektivnost 

Řízení výroby se bez širokého a promyšleného využívání informačních technologií 

v současnosti již neobejde. Úlohy plánování výroby, její optimalizace, sledování 

skutečného průběhu a integrace se souvisejícími subsystémy jsou většinou natolik 

pracné a složité, že si bez počítačů jejich efektivní řešení nelze představit. Tato potřeba 

vyvolává odpovídající poptávku a nabídku na trhu programových prostředků (software) 

pro řízení výroby. Nabízené programové systémy velice často mívají podobu 

univerzálních řešení, aplikovaných pouze s malými přizpůsobeními u všech uživatelů 

v podstatě jednotným způsobem a bez větších možností modifikací přizpůsobení 

softwaru potřebám a podmínkám konkrétního uživatele. Software se tak stává černou 

schránkou, kde uživatelé, a nezřídka ani samotní prodejci, častokrát nevědí, na základě 

jakých principů, koncepcí, předpokladů a kritérií optimalizace je daný systém vytvořen, 

jakým způsobem vlastně plánování a řízení průběhu výroby ve skutečnosti funguje. 

Takovýto přístup k zajišťování potřebného softwaru pro řízení výroby pochopitelně 

správný není. 

Koncepce informačního systému řízení výroby by měl být především zvolena tak, aby 

odpovídala přijaté obchodní a na ní navazující výrobní strategii firmy. Sleduje-li firma 
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například nákladově zaměřenou strategii, nebude si samozřejmě pořizovat programový 

systém, v němž je zabudován koncept řízení výroby OPT (Optimized Production 

Technology). Ten je díky svému zaměření na výkonnost, flexibilitu a dynamiku výroby, 

především vhodný do podmínek strategie diferenciace. Podmínkám firem 

s nákladovými strategiemi odpovídají spíše systémy se zabudovanou koncepcí MRP 

(Manufacturing Resource Planning) respektive JIT(Just In Time), která je zaměřena na 

plynulý, nepříliš dynamický průběh výroby a optimalizaci nákladů. 

Na nižší úrovni potom musí být splněn požadavek kompatibility funkcí informačního 

systému se zvolenou koncepcí řízení výroby. V tomto směru například koncepty řízení 

výroby MRP i OPT vyžadují informační systém, který je schopný uskutečňovat 

potřebné optimalizační výpočty, jejichž výsledky jsou uplatňovány především ve fázi 

plánování výroby. Databázovou koncepci informačního systému lze potom v těchto 

podmínkách označit za samozřejmý předpoklad, zejména pak z pohledu integrace 

datové základny potřebných plánovacích údajů. Naproti tomu při aplikaci konceptu 

řízení výroby JIT, kdy je nutno rychle a pružně reagovat na případné poruchy (dodávek, 

výrobních procesů atd.), musí být informační systém pro řízení výroby silně orientován 

na podporu rozhodování ve fázi realizace plánů. Příslušný software by proto v tomto 

případě měl být zaměřen na poskytování spolehlivých zpětnovazebních informací, 

především však na informační podporu řešení nejrůznějších kritických stavů. Z toho 

důvodu jsou v informačních systémech aplikovaných v prostředí řízení výroby dle 

principu JIT stále více používány tzv. inteligentní systémy (znalostní systémy), např. 

expertní systémy a systémy na podporu rozhodování, určené k řešení problémů, které 

by jinak museli být svěřovány expertům. 

Některé základní souvislosti mezi strategickým řízením výroby a strategickým řízením 

informačních technologií, resp. mezi zvolenou koncepcí řízení výroby a koncepcí 

odpovídající části informačního systému, naznačené výše, jsou znázorněny na obrázku 

6. 
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Obrázek 6: Nutné souvislosti mezi strategickým řízením výroby a strategickým řízením 

informačních technologií a mezi koncepcí řízení výroby a koncepcí informačního 

systému 

 

Rozhodnutí o vybudování informačního systému řízení výroby, resp. zakoupení 

potřebného hardwaru a softwaru, jehož ceny se zpravidla vyjadřují v milionech či 

desítkách milionů korun, nebývá zejména pro top management jednoduché. Na jedné 

straně se jedná o strategickou záležitost, která může v budoucnu podstatným způsobem 

ovlivňovat chod firmy, na druhé straně je to problém, jehož optimální řešení vyžaduje 

expertní znalosti z oblastí řízení výroby, aplikací informačních technologií a dalších. 

Významným aspektem jsou motivace a kritéria rozhodování jednotlivých 

zainteresovaných činitelů. Zatímco top manažeři mají především zájem na naplňování 

celkových strategických cílů firmy, specialisté na aplikace informačních technologií, 

interní i externí (včetně dodavatelů), mohou sledovat (často tomu tak bývá) i jiný cíl – 

„prodat svůj produkt za každou cenu“. Za této situace se osvědčuje řídit se 

následujícími zásadami: 

� Top management je zodpovědný za zásadní strategická rozhodnutí, za soulad 

informační strategie a strategie řízení výroby firmy s její celkovou (resp. 

business) strategií, za správné vytyčení strategických cílů a jejich realizaci. 
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� Top manažeři by se neměli nechat vmanévrovat do rozhodování o detailech a 

neměli by přijímat bezprostřední zodpovědnost za realizaci akce. Ta musí plně 

ležet na specialistech. Ti musí být při svých autonomních rozhodováních 

motivováni tak, aby se jejich zájem zcela kryl se zájmem firmy. 

� Tradiční kritéria  metodiky hodnocení efektivnosti aplikací informačních 

systémů, vycházející z porovnání vynaložených nákladů a přínosů plynoucích 

z realizace informačních systémů, ke správnému rozhodnutí zpravidla 

nepovedou. 

� Kritéria rozhodnutí o případné automatizaci řízení výroby musí být 

bezprostředně odvozena z cílů, které byly vytyčeny v přijatých strategiích 

(výrobní, informační, případně business strategii). 

Poslední z výše uvedených zásad je velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že smyslem 

aplikací informačních technologií není pouhé (atomizované) zajištění co nejvyšší 

návratnosti prostředků do nich bezprostředně investovaných. Informační technologie 

musí v rámci celé organizace sloužit tak, aby bylo dosaženo naplnění vytyčených 

strategických cílů a maximální efektivnosti celého systému, zejména dokonalým 

využitím synergických efektů z aplikací informačních technologií plynoucích. 

13.2. Počítači integrované řízení výroby – CIM 

Od počátku osmdesátých let začalo být řízení výroby velmi ovlivňováno rozvojem 

výpočetní a komunikační techniky. Výkonné počítače, počítačové sítě, databázové 

systémy  další prostředky z oblasti hardwaru i softwaru umožnili kvalitativní rozvoj 

řízení výroby v několika směrech současně. Vše je zobrazeno na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Vývoj řízení výroby v důsledku aplikací nových informačních technologií 

13.2.1. Počítačová podpora řízení výroby a souvisejících 

činností 

V současnosti je rozlišován celá řada tzv. Computer Aided (počítačem podporovaných) 

činností, ať už přímo v řízení výroby či s řízením výroby souvisejících, v nichž se 

informační technologie postupně staly prostředkem zásadně rozšiřujícím funkce, 

možnosti, produktivitu a kvalitu jejich výkonu. Jedná se například o: 

� CAD (Computer Aided Design – počítačem podporovanou konstrukci) 

� CAPP (Computer Aided Product Preparing - počítačem podporovanou přípravu 

výroby) 

� CAP (Computer Aided Planning - počítačem podporované plánování) 

� CAM (Computer Aided Manufacturing - počítačem podporované řízení výroby 

procesů) 

� CAA (Computer Aided Assembling - počítačem podporovanou montáž 

� CAT (Computer Aided Testing - počítačem podporované testování) 

� CAQ (Computer Aided Quality - počítačem podporovanou kontrolu jakosti) 
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� CAST (Computer Aided Storage and Transport - počítačem podporované 

skladování a distribuci) 

13.2.2. Počítačová integrace řízení výroby 

Počítačovou integraci lze označit za další kvalitativní stupeň aplikací informačních 

technologií v řízení výroby a v souvisejících oblastech. Tato integrace zahrnuje v zásadě 

tři aspekty: 

� Funkční (např. konstruování – CAD a řízení výrobních procesů – CAM jsou 

vzájemně propojovány prostředky výpočetní techniky). 

� Hardwarový  (počítače, přenosné prostředky, NC2 stroje, roboty vytvářejí 

automatické výrobní systémy). 

� Datový (využívání jednotné databáze, společné pro řízení výroby i pro 

související oblasti, např. konstrukci a technologii). 

Za nejdůležitější integrační vývojové trendy uplynulých deseti let lze označit integraci 

CAD a CAM na jedné straně a integraci CAM a automatických manipulátorů a robotů 

do formy FMS (Flexible Manufacturing Systems, pružné výrobní systémy) na straně 

druhé. 

13.2.3. Computer Integrated Manufacturing (CIM) 

Prozatím nejvyšším kvalitativním stupněm integrace řízení výroby a souvisejících 

oblastí pomocí informačních technologií jsou systémy počítačově integrované výroby – 

CIM. Struktura CIM je znázorněna na obrázku 8. 

 
Obrázek 8: Základní komponenty CIM 
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Základ tvoří inženýrské systémy (CAD), pružné výrobní systémy (FMS) a počítačové 

systémy plánování a řízení výroby. Integrace těchto komponent je dosahováno 

společným databázovým informačním systémem zpracování konstrukčních, výrobních a 

ekonomických informací. Předpokládá se, že další vývoj se bude ubírat směrem k CIE 

(Computer Integrated Enterprise), rozšířením počítačové integrace CIM na další oblasti, 

zejména pak na informace o dodavatelích a odběratelích. 

14. Současné možnosti IT systém ů pro řízení výroby v 

oblasti plánování 

Současné možnosti informačních technologií pro řízení výroby v oblasti plánování 

popsal Jan Dubec na serveru System on Line v článku Současné možnosti IT systémů 

pro řízení výroby v oblasti plánování [1]. 

V poslední době roste zájem o systémy pro řízení výroby s podporou plánování. 

Požadavky na funkce, které by měly systémy pro řízení výroby poskytovat, jsou velmi 

různorodé především v závislosti na charakteru výroby a požadovaném stupni přesnosti 

jejího plánování či sledování a v neposlední řadě i na schopnosti vyrovnat se s různými 

zvláštnostmi danými povahou popisovaných materiálů, výrobků a technologií. 

 

Základem pro automatizaci plánování a sledování výroby je technická příprava výroby 

(TPV), která je založena na hierarchických kusovnících, ve kterých se pomocí vazeb 

jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů a v jakém množství se budou 

jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. Výrobky, polotovary i materiály popsané ve 

výrobě musí být současně jednoznačně definovány i ve skladech. Zároveň se v 

technologických postupech určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a 

technologické časy. Pro plánování výroby jsou technologické časy velmi důležité. 

Jednodušší systémy rozlišují pouze jednotkový (resp. dávkový) a přípravný čas, 

pokročilejší systémy umožňují rozlišovat a zadávat celou řadu časů. Mohou to být časy 

mezioperační (na obr. 1 reprezentované časy převzetí a předání dávek), přípravné časy 

rozlišené podle toho, zda přípravná práce může probíhat v plánu souběžně s 

dokončováním předchozí operace (viz položka „příprava“ na obr. 1), nebo nemůže (viz 

položka „náběh“). Pro sériovou výrobu je také důležité mít možnost rozdělit větší 

výrobní dávky na menší tzv. předávací dávky, což umožní zaplánovat po sobě jdoucí 
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operace téměř souběžně. Zpoždění zahájení následné operace je dáno součtem časů 

zpracování předávací dávky na předchozí operaci a mezioperačním časem.  

Zadávání údajů potřebných pro plánování a řízení výroby lze částečně automatizovat a 

zjednodušit používáním pomocných číselníků, jako jsou například číselníky provozů, 

pracovišť a vedlejších zdrojů. Z hlediska plánování jsou nejdůležitější číselníky 

pracovišť. Pracoviště se obecně nazývají hlavními výrobními zdroji. U nich se definují 

parametry pro vytváření kapacitních plánovacích kalendářů jednotlivých pracovišť nebo 

skupin pracovišť. Pokročilejší systémy umožňují zadávat nejen směnnost, délku 

pracovní směny, ale i rekonfigurační časy pro přenastavení pracoviště, násobnost 

pracoviště a způsob řazení přípravných časů v případech, kdy jeden pracovník 

obsluhuje více pracovišť současně. Pro plánování je dále důležité, aby systém dovoloval 

slučovat jednotlivá pracoviště do skupin shodného typu se shodnými technologickými 

časy pro stejné operace. To umožňuje odložit přidělování konkrétních pracovišť 

zakázkám do doby, kdy se daná zakázka zaplánovává. Plánovací program může pro 

zakázky dynamicky vybírat jednotlivá pracoviště shodného typu podle jejich aktuálního 

obsazení v plánu. Protože v některých firmách si nevystačí při plánování pouze s 

pracovišti a potřebují navíc v plánu zohlednit předpokládanou přítomnost či 

nepřítomnost pracovníků určitých profesí nebo dostupnost výrobních pomůcek, 

umožňují nejpokročilejší výrobní systémy definovat číselníky vedlejších, respektive 

simultánních výrobních zdrojů, definovat pro ně plánovací kalendáře a upravovat plán s 

ohledem na jejich aktuální dostupnost.  

 

Plánování a sledování výroby vychází TPV. Komplexní systémy s integrovanou 

výrobou potom standardně umožňují převádět požadavky obchodu automaticky do 

výroby a podle TPV vytvářet výrobní příkazy k jejich zajištění. Výrobní příkazy se 

zpravidla zaplánují na příslušná pracoviště a provede se rezervace vstupního materiálu. 

Pro plánování jednotlivých zakázek se používá dopředná metoda, kdy se postupuje od 

první operace k poslední, nebo zpětná metoda, kdy se plánuje k předem danému termínu 

dokončení. Obě metody se dají kombinovat, dopředná metoda pak zpravidla slouží ke 

stanovení reálného termínu dokončení.  

Kvalitní výrobní systémy v oblasti plánování a sledování výroby nabízejí mnoho dalších 

funkcí, které zvyšují jejich užitné vlastnosti a komfort obsluhy. Důležitá je těsná 
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spolupráce se sklady. Na základě okamžitých stavů skladů polotovarů je možné místo 

příkazů k výrobě některé polotovary pouze vyskladnit a zkrátit tak celý výrobní cyklus. 

Se způsobem řízení skladových zásob souvisí i plánování výroby. Pokud plánovací 

systém umožňuje aktivně pracovat s dodacími lhůtami materiálů, dodávku materiálů a 

dílů od subdodavatelů lze načasovat tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně 

před plánovaným použitím ve výrobě (just-in-time, JIT). Systém JIT výrazně snižuje 

výrobní náklady. Na něj může navazovat plánování výrobních zdrojů (manufacturing 

resource planning, MRP II). Systém MRP II umožňuje plánování požadavků na hlavní i 

vedlejší zdroje (pracoviště, stroje, pracovníci po profesích, přípravky), vytvářet základní 

plán výroby, plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup materiálu. 

Synchronizace dodávek materiálu s vlastní výrobou je dobře vidět na obr. 3. Dodávky 

materiálu jsou v plánu simulovány pracovištěm MTZ. Časově krátké operace (do jedné 

hodiny) na pracovišti MTZ znázorňují výdej okamžitě dostupného materiálu ze skladu, 

časově delší operace mají započítanou i dodací lhůtu (na obrázku tři dny), protože 

materiál nebyl při zaplánování dostupný. Na výdej materiálu časově navazují výrobní 

operace v pořadí daném technologickým postupem. Aby se plán výroby postupně příliš 

neodchyloval od reality, je nutné, aby IT systém pro řízení výroby umožňoval snadné a 

rychlé přeplánování výroby s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti. 

 

Na plánování výroby navazuje sledování výroby, které umožňuje po výdeji materiálu do 

výroby a předání průvodek s výrobními příkazy výrobním pracovníkům sledovat 

postupné dokončování jednotlivých operací na zakázkách. Výkony pracovníků na 

jednotlivých výrobcích a pracovištích se mohou evidovat pomocí pracovních lístků, 

pořizovat do systému a vyhodnocovat. Sledování výroby se výrazně zpřesní a zefektivní 

využitím technologie čárových kódů.  

Pracovní výkony si jednotliví pracovníci mohou sami zadávat snímáním čárových kódů 

z výrobních průvodek. Protože tato technologie zaručuje minimální chybovost, lze 

zadávání provádět v reálném čase. Pro fungování kvalitního řídicího a plánovacího 

výrobního systému je zadávání výkonů v reálném čase nutnou podmínkou. S ohledem 

na skutečné plnění výroby lze pak snadněji reagovat na nepředvídané problémy ve 

výrobě jejím častějším operativním přeplánováním. Dlouhodobě lze takto také 

zpřesňovat technologické časy (normočasy) pro jejich další využití při plánování v 
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budoucnu. Včasnost a přesnost takto vkládaných informací se pak pozitivně promítá do 

kvalitnějších manažerských rozhodnutí. 

 

Pokročilejší systémy řízení výroby jsou založeny na maximálním využití špičkových 

informačních technologií. Kvalitní informační systém musí zajistit vysokou přesnost 

informací, hospodárnost formou snižování nákladů, rychlost zadávání dat a komplexní 

přehled o stavu výroby a zásob. Informace pak musí být dostupné pro všechny 

zainteresované pracovníky. Taková řešení pak umožňují výraznější orientaci na 

zákazníka s cílem zajištění jeho spokojenosti. Zavedením vhodného informačního 

systému včetně řízení výroby lze v podniku zvyšovat produktivitu práce a tím i vyrábět 

stále efektivněji. 

15. Enterprise Resource Planning 

Systémy ERP se zabýval Petr Sodomka v publikaci Informační systémy v podnikové 

praxi [8]. Enterprise resource planning (ERP) systémy jsou komplexní softwarové 

produkty, které pokrývají čtyři základní firemní procesy: výrobu, (vnitřní) logistiku, 

personalistiku a ekonomiku. 

Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformace na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. 

 

Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systému patří: 

� Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů; 

� Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik; 

� Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase; 

� Schopnost zpracovávat historická data; 

� Celostní přístup k prosazování ERP koncepce. 

 

K hlavním požadavkům kladených na ERP systémy patří: 

� Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury nákladů 

vznikající neefektivním řízení firmy; 
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� Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a 

dostupnosti informací v reálném čase. 

Ne všechny informační systémy nabízené na českém trhu splňují uvedené vlastnosti, 

jejich dodavatelé je však z marketingových důvodů označují jako ERP. Z hlediska 

praktického použití je třeba rozlišovat, který systém do kategorie ERP patří a který 

nepatří. 

 

ERP systémy dále dělíme podle schopnosti pokrýt a integrovat všechny čtyři zmíněné 

interní procesy. Ty systémy, které to dokáží, pak označujeme jako All-in-one. Do této 

kategorie spadají také některé univerzální ERP řešení (nejčastěji zahraniční produkce), 

která ale nepokrývají jeden z klíčových procesů – personalistiku. Při implementačních 

projektech bývá tento proces zabezpečen subdodávkou jiného, specializovaného 

dodavatele (Elanor, Nugget apod.). Vzhledem k poměrně jednoduchému začlenění této 

funkcionality do ERP řešení není organizace postavena před problém řešit další složitý 

integrační projekt. Dodavatel All-in-one ERP systému obvykle sám garantuje celé dílo 

včetně této subdodávky a její integrace. Volba All-in-one ERP systému by pak pro 

podnik měla znamenat realizaci pouze jednoho implementačního projektu. 

Do kategorie ERP řadíme také ty informační systémy, které nemusejí nutně pokrýt a 

integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale umí poskytnout buď detailní 

špičkovou funkcionalitu nebo jsou orientované výhradně na určité obory podnikání. 

Tyto tzv. Best-of-Breed systémy (nejlepší z chovu, jedinci se špičkovými vlastnostmi) 

pak v praxi bývají nasazovány buď samostatně (zejména v oborové Best-of-Breed), 

nebo s jimi informačními systémy. 

Lite ERP systémy představují specifickou nabídku určenou pro trh SME (Small and 

Medium Enterprises), vyznačující se nižší cenou a nejrůznějšími omezeními. 

Rozdělení ERP systémů je znázorněno na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření 

Specifickou kategorií tvoří ERP systémy lídrů trhu – kysal Business Suite či Oracle E-

business Suite. Tato řešení jsou charakteristické širokým a zároveň detailním pokrytím 

podnikových procesů, komplexní nabídkou oborových řešení i špičkovými Berst 

Practices napříč všemi odvětvími. Formálně je ale řadíme mezi systémy All-in-One, 

neboť prioritním požadavkem na ERP je integrace podnikových procesů. 

Podniková praxe si postupem času vyžádala těsnější propojení interních procesů s: 

� externími procesy, u nichž není přesně definovaný vlastník a jejichž efektivní 

řízení nemá management podniku plně pod kontrolou (oblast řízení vztahů se 

zákazníky a řízení dodavatelského řetězce); 

� procesy podporujícími manažerské rozhodování (reporting manažerských 

informací). 

 

ERP systémy se proto rozvinuly do podoby, která se označuje jako ERP II, nebo 

Extended ERP (rozšířené ERP). Dělení jednotlivých řešení z tohoto hlediska by však 
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vylepšování stávající architektury napojováním dalších potřebných funkcí. Proto je také 
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důležitější vlastností ERP systému jeho otevřenost a přizpůsobitelnost požadované 

integrace s dalšími aplikacemi. 

Moderní síťové učící se organizace by měli do oblasti řízení klíčových podnikových 

procesů směřovat úkoly vyplývající z celopodnikové strategie a stanovených cílů. Proto 

také musí být definovány procesně orientované strategické koncepce, které na základě 

úzkého propojení informačního systému a podnikových procesů umožňují plnit 

strategické cíle podniku. 

Procesně orientovanou strategii využívají možností ERP systému a ovlivňující řízení 

interních podnikových procesů nazýváme ERP koncepcí. Její praktická realizace by pak 

logicky měla vést k: 

� Zlepšení toku informací směrem k podnikovým procesům a zefektivnění 

fungování podniku jako celku. 

� Zlepšení toků informací směrem k jednotlivým řídícím úrovním podniku, 

zlepšení podpory rozhodování a optimalizace podnikových procesů na základě 

zpětné vazby. 

� Zefektivnění řízení ERP systému po celou dobu jeho životního cyklu. 

 

ERP koncepce tedy napomáhá odpovídat na otázky, jak a s kým provést implementační 

projekt, jak a v čem školit uživatele systému, jaké pracovní návyky je nutné změnit, kdy 

inovovat aplikační software atd. K tomu je ovšem nutné, aby lidé odpovědní za ERP 

koncepci znali potřebné procesy a fungování podniku jako celku, uměli klást požadavky 

na ERP systém  zpětně vyhodnocovat, zda jsou tyto požadavky plněny. Pak můžeme 

hovořit o tom, že ERP systém splnil základní předpoklad k tomu, aby podporoval 

zvyšování výkonnosti a hodnoty firmy. 
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16. Analýza sou časného stavu 

Ve firmě ABC jsem se zabýval především studiem podnikových procesů v oddělení 

plánování výroby.  

 

Toto oddělení mne uchvátilo svoji organizovaností, rozhodností a flexibilitou. Zde se 

řídí výroba firmy s dvěma tisíci zaměstnanci a tržbami okolo pět miliard. Schopnost lidí 

a samozřejmost činností na tomto oddělení, jak se vypořádávají s každodenními 

problémy ve výrobě je opravdu neuvěřitelná. 

 

Plánují zde výrobu tří oddělení (Molding - vstřikování plastů, Stamping - výroba 

kontaktů a Plating - galvanické pokovování) a montáž dalších linek, které zpracovávají 

tyto výrobky nebo dovezený materiál. Tyto linky se zabývají montáží nejrůznějších 

datových kabelů pro elektrotechnický průmysl, přes pojistkové skříně a další součásti 

do aut až po speciální kabeláže pro zdravotnictví a výzkum. 

 

Pro studium tohoto oddělení, ale i pro studium analýzy průběhu zakázky firmou jsem 

používal nejrůznější analytické metody: pozorování, dotazování, studování 

vnitropodnikových materiálů atd. 

16.1. Organiza ční struktura 

Organizační struktura firmy je klasická funkcionální. Logické seskupení činností, které 

jsou zařazeny do zvláštních oddělení. THP pracovníci jsou odpovědni pouze svým 

přímým nadřízeným, ale funkčně komunikují napříč odděleními. Většinou se jedná 

pouze o předávání dat v podnikovém informačním systému. Schéma organizační 

struktury je na obrázku 10. 

 

Nejvýše postaveným řídícím pracovníkem je ředitel závodu. V této firmě, jako dceřiné, 

byl do funkce jmenován vždy zkušený manager a to buď ze Spojených států amerických 

nebo z Německé spolkové republiky. Na této pozici se řeší strategie firmy, tzn. 

nejdůležitější rozhodnutí ohledně skladby produkce, vymezení trhu, finančního zajištění 

apod. 
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Na nižším organizačním stupni jsou na stejné řídící úrovni ředitelé obchodu, financí, 

výroby a informačních technologií. Tito manažeři se zabývají taktikou, což je vlastně 

způsob splnění strategických plánů. Zabývají se technickými řešeními strategií, tzn. jak 

optimálně využít zdroje (zaměstnance, techniku, finance aj.). 

Na nejnižší úrovni managementu jsou vedoucí administrativních úseků. Tato úroveň se 

nazývá operativní management. Jsou v bezprostředním kontaktu s děním na odděleních, 

řeší velké množství provozních problémů, které se však často opakují. 

Přes všechna oddělení směrem odspodu směrem vzhůru se informace třídí a předávají 

se nadřízeným. Během třídění dochází ke scelování informací do celků bez zbytečných 

podrobností. 

 
Obrázek 10: Názorné schéma managementu firmy ABC 
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16.2. Informa ční systémy 

Kancelářské počítače a notebooky pracují v prostředí MS Windows 2000, XP nebo 

Vista a běžně se využívá kancelářský balík MS Office. Používají se také CAD/CAM 

aplikace a různý simulační software. Na speciálním hardwaru běží většinou software 

speciálně vyvinutý pro konkrétní přístroj.  

 

Pro řízení hlavní podnikatelské činnosti používá dotčený subjekt momentálně tři 

vzájemně propojené informační systémy: 

SAP R/3  

Je softwarovým produktem firmy SAP, je to ERP (Enterprise Resources Planning) 

systém, který se skládá z následujících modulů: 

� FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví  

� CO (Controlling) Kontroling  

� AM (Asset Management) Evidence majetku  

� PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projektů  

� WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů  

� IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví  

� HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů  

� PM (Plant Maintenance) Údržba  

� MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika  

� QM (Quality Management) Management kvality  

� PP (Production Planning) Plánování výroby  

� SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje 

je nadřazený systému IBM HOST. 

 

IBM HOST 

Produkčně plánovací systém IBM HOST používaný pro plánování výroby a další s tím 

spojené činnosti. Slouží jako podpůrný systém systému SAP R/3 pro plánování výroby. 

Do tohoto systému se automaticky přenášejí požadavky ze systému SAP R/3 na výrobu 

a systém poskytuje zpětnou vazbu v podobě: 

� volné kapacity ve výrobě, 

� dodací lhůta materiálu, 
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� jestli se jedná o nový výrobek do výroby, resp. schválení vzorků, 

� stavu materiálu na skladě. 

 

HYDRA 

Výrobní systém HYDRA (MES - Manufacturing Execution System), jehož terminály 

jsou umístěny přímo ve výrobě (příloha č. 5). Spojují výrobní zařízení na straně jedné a 

s nadřazeným produkčně plánovacím systémem IBM HOST na straně druhé. Informace 

o skutečném průběhu výroby (oprava, výměna nástroje, přestávka atd.) jsou prakticky 

on-line předávány do nadřazeného informačního systému, kde je možné s nimi dále 

pracovat a vyhodnocovat je. 

16.3. Popis pr ůběhu zakázky firmou 

Globální schéma průběhu zakázky firmou je znázorněno na obrázku 11. 

Na průchodu zakázky firmou se podílejí následující oddělení: 

� Obchodní oddělení – zákaznický servis 

Vyřizují požadavky zákazníků, informují o stavu zakázky, řeší reklamace výrobků aj. 

Používaný software: 

MS Outlook – pro komunikaci se zákazníky 

SAP R/3 – pro zadávání požadavků zákazníků do vnitropodnikového systému 

� Materiálové plánování 

Kontroluje stav materiálu na skladě, kontroluje dodací lhůty materiálu s požadavky ve 

výrobě, objednává chybějící materiál. 

Používaný software: 

MS Outlook – pro komunikaci s dodavateli materiálů 

SAP R/3 – pro kontrolu stavu zásob na skladě 

� Plánování výroby 

Zadává požadavky zákazníků do systému IBM HOST, zadává factory order (výrobní 

příkaz) do výroby dle volné kapacity, kontroluje stav materiálu. 

Používaný software: 

SAP R/3 – pro kontrolu požadavků zákazníka a kontrolu stavu zásob na skladě 

IBM HOST – pro rozvržení výrobního procesu a zadání výrobního příkazu (FO) 

� Výroba 
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Při náběhu nových výrobků vyrábí a kontroluje vzorky, vydává požadavky na materiál 

do skladu, vyrábí a označuje výrobky. 

Používaný software: 

HYDRA – automatické přejímání FO a následná výroba požadavků, tisk čárových kódů 

pro označení jednotlivých výrobků 

� Sklad 

Vydává materiál do výroby, zaskladňuje hotové výrobky, vyskladňuje a odesílá 

výrobky zákazníkům. 

Používaný software: 

SAP R/3 – pomocí čárových kódů zanáší do vnitropodnikového systému pohyb všech 

výrobků 

 

Celý proces průchodu zakázky firmou přes jednotlivá oddělení je znázorněn na obrázku 

11. 

 
Obrázek 11: Průchod zakázky firmou 

 

 

 

 

Zákazník 

Obchodní 

oddělení 

Materiálové 

plánování 

Plánování 

výroby 

Výroba 

Sklad 

Firma Okolí firmy 



Bakalářská práce   Jaroslav Dostál 

 - 46 - 

16.4. Detailní popis pr ůběhu zakázky firmou 

Detailní popis průběhu zakázky firmou podle schématu na obrázku 12. 

16.4.1. Obchodní odd ělení 

Zákazník si pomocí elektronické pošty objedná požadovanou zakázku. Další ověřování 

validity požadavků se neprovádí, mezi smluvními stranami je uzavřena obchodní 

smlouva a zprávy elektronické pošty se berou jako závazné. 

Zákaznický servis má na starosti komunikaci se zákazníkem, tzn. potvrzení objednávky, 

informování zákazníků kdy a v jakém množství bude zakázka vyřízena atd. A také 

zadává zákazníkovy požadavky do vnitropodnikového systému SAP R/3. 

16.4.2. Materiálové plánování 

Materiálové plánování zkontroluje v SAP R/3 jestli je požadovaný materiál pro výrobu 

zakázky dostupný na místním skladě nebo ostatních skladů firmy, pokud nikoli objedná 

pomocí elektronické pošty od smluvních dodavatelů. 

16.4.3. Plánování výroby 

Plánování výroby přijme požadavky a automaticky se do systému IBM HOST zakázka 

přenese, zde s ní potom můžou plánovači dále pracovat. Zkontrolují materiál pro výrobu 

(Příloh č. 4). Pokud materiál není, zkontrolují dodací lhůtu materiálu (Příloha č. 2) a 

pokud je v souladu můžou vytvořit příkaz do výroby – factory order (FO). 

Na základě volné kapacity ve výrobě (Příloha č. 6) plánovač určí pořadí pro výrobu 

podle požadavků zákazníků a termínů dodání. Poté ručně zadá FO do pořadníku. Před 

vydáním FO do výroby se opět zkontrolují požadavky na materiál, pokud chybí musí 

materiálový plánovač chybějící množství objednat. 

Kromě pravidelných zakázek na již vyráběné výrobky tvořící výrobní program, vyvíjí a 

vyrábí firma také zcela nové výrobky. Tyto výrobky musí projít schvalovacím řízením, 

které obsahuje výrobu vzorků, posouzení kvality, atd. Pokud vše proběhne pořádku, 

dostane výrobek svolení k výrobě (příloha č.3). 

Poté následuje opět kontrola materiálu, pokud se materiál nestihne dopravit do výroby 

včas je nutné změnit termín FO podle nové volné kapacity. Pokud materiál přijde včas, 

zákaznický servis potvrdí zákazníkovi objednávku s daty výroby a odeslání pomocí 

elektronické pošty. 
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16.4.4. Výroba a sklad 

Když zakázka projde všemi předchozími kontrolními mechanismy, vydá se FO do 

výroby, tzn. IBM HOST předá data do výrobního systému HYDRA. 

Do skladu přijde příkaz na terminál HYDRA, kdy a na jaké oddělení se má dodat 

požadované množství materiálu. Včas se uvolní potřebný materiál a vyrobí se množství 

zadané plánovačem výroby do systému IBM HOST. 

Po vyrobení terminál HYDRA vytiskne čárový kód, kterým se výrobky označí. Podle 

těchto kódů se s hotovými výrobky dále pracuje ve skladě. Buď se přesunou do 

lokálního skladu výrobků v Kuřimi, odkud se v termínu vydají pro přepravu 

k zákazníkovi, nebo se ihned nakládají do přistavených přívěsů.. 

 

Zaměřil jsem se hlavně na oblast oddělení plánování výroby. Sestavil jsem schéma 

průběhu zakázky firmou s důrazem právě na toto oddělení, kde jsem také posléze 

vytipoval hlavní nedostatky tohoto systému.  
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16.5. Schéma pr ůběhu zakázky firmou s d ůrazem na 

plánování výroby 
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16.6. Popis p řechodu zakázek  ze SAP R/3 do IBM HOST 

Objednávky přijaté do systému SAP R/3 od zákaznického servisu se v systému objeví 

jako nové požadavky. SAP R/3 automaticky proti nim vytvoří návrh plánovaných 

příkazů. Pokud je splněn požadavek volné kapacity a požadovaného materiálu jsou tyto 

plánované příkazy přetransformovány na bezproblémové požadavky. Z těch se buď 

automaticky vytvoří příkazy (Planned Orders – PO) do systému IBM HOST, pokud je 

aktivní funkce Auto PO. Nebo je ručně vytvoří plánovač, v systému SAP R/3 jsou 

zobrazeny jako nepotvrzené objednávky. Ty plánovač může v systému IBM HOST 

potvrdit a vydat FO do výroby, ale systém SAP R/3 při vytváření PO nebere v úvahu 

naléhavost objednávek, kapacitu výroby atd. Po ručním nebo automatickém vytvoření 

PO se objednávka tedy propadne do systému IBM HOST. Ze systému SAP R/3 jsou PO 

přenášeny do systému IBM HOST jako rezervace volné kapacity do výroby. V IBM 

HOST jsou tyto objednávky vidět v celkovém přehledu objednávek se zákaznickým 

číslem. Plánovač musí poté ručně optimalizovat objednávky zákazníků v IBM HOST a 

zadat factory order (FO) do výroby. 

16.7. Vytipování hlavních nedostatk ů současného stavu 

V této firmě je nesmírně důležitá komunikace mezi jednotlivými odděleními, které mají 

na starosti výrobu. Kdyby se tato komunikace přerušila, ohrozilo by to zajisté celou 

výrobu a s tím i celou firmu. 

Celá komunikace záleží pouze na zaměstnancích a jejich přesném zadávání potřebných 

údajů.  

Kdyby zaměstnanci pravidelně chybovali v zadávání dat, zvýšilo by to ohromně 

náklady na výrobu. Proto si myslím, že je důležité eliminovat možnost výskytu lidských 

chyb na minimum. Softwarové produkty MS Outlook a SAP R/3 spolu prakticky 

nekomunikují. Zvyšuje se tím, jak už jsem zmínil, možnost výskytu chybného zadání 

požadavků, ale také náročnost na pracovní sílu. 

Dalším nedostatkem je podle mne uživatelské rozhraní systému IBM HOST. Jedná se o 

dnes již překonané „dosovské“ rozhraní, které je velice nepřehledné a neposkytuje 

uživateli požadovaný komfort při práci. 

 

 



Bakalářská práce   Jaroslav Dostál 

 - 51 - 

Proto jsou podle mého názoru největšími problémy firmy: 

� Příliš mnoho vnitropodnikových IS 

� Nepřehlednost systému IBM HOST 

� Komplikovanost ovládání dvou systémů 

� Nekompatibilita IBM HOST a SAP R/3 – data o zakázkách se do IBM HOST 

sice přenesou automaticky, ale ostatní informace (stav zásob na sladě, dodací 

lhůty materiálů atd.) se již do systému IBM HOST nepřenesou. 

17. Návrh na zlepšení sou časného stavu 

Cílem návrhu na zlepšení současného stavu je tedy: 

� Zjednodušit a zpřehlednit systém plánování výroby 

� Zvýšení spolehlivosti dodávek zákazníkům a tím zlepšit uspokojování 

požadavků zákazníků 

� Zajistit optimalizaci plánu výroby 

Jak plyne z analytické části této práce, systémy SAP R/3 a IBM HOST tyto cíle plní jen 

částečně. 

Jako vhodné řešení cílů na zlepšení současného stavu se jeví zavedení jednotného 

systému pro řízení a plánování výroby umožňující pokročilé plánování a optimalizaci. 

 

V návrhové části zmíním zejména: 

� Požadavky na podporu plánování. 

� Jednotlivé oduly APO. 

� Popis procesu vyřizování zakázek bez systému IBM HOST. 

� Popis systému APO. 

� Schéma navrhovaného řešení. 

� Podmínky realizace navrhovaného řešení. 

� Zhodnocení přínosů navrhovaného řešení. 
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17.1. Požadavky na podporu plánování 

Systém pokročilého plánování a optimalizace by měl umět: 

� Optimalizaci plánu výroby 

� Sestavovat detailně a interaktivně plány výroby s okamžitým vyhodnocením 

materiálových a kapacitních možností 

� Upozornit plánovače v reálném čase na výjimečnou situaci v termínech, 

množstvích, kapacitách, materiálové disponibilitě aj. 

� Kontrolovat kapacitní možnosti výrobních zdrojů a materiálových komponent,  

informovat o úzkých místech z pohledu proveditelnosti odběratelské zakázky 

� Kontrolovat materiálovou disponibilitu v detailnějším časovém horizontu 

� Vytvářet možné rozvrhy výroby pro informování zákazníků, kdy by mohli být 

jejich požadavky uspokojeny 

Výše uvedené požadavky není možné splnit pouze se systémem ERP metodou MRP II 

(manufacturing - material and capacity - resources planning), ale je potřeba systému 

pokročilého plánování a rozhodování (APS - Advanced Planning and Scheduling - 

pokročilé plánování). 

Vzhledem k tomu, že je ve firmě používám vnitropodnikový systém od společnosti 

SAP, vychází jako nevhodnější systém APS pod názvem APO (Advanced Planning and 

Optimization). 

17.2. Moduly APO 

Systém SAP APO je složen z několika na sebe navazujících modulů [6.]: 

� Plánování odbytu 

Tato komponenta představuje sadu nástrojů k prognózování a plánování odbytu. Je 

těsně spjata se systémem SAP Business Information Warehouse pro podporu detailního 

zobrazování dat a analýzu historických, plánovacích a obchodních dat. V rámci této 

komponenty jsou k dispozici funkce k vytváření prognózování, řízení životního cyklu 

produktu, plánování podpory prodeje, vytváření kauzálních analýz apod. 

� Plánování logistických řetězů 

Tato komponenta umožňuje modelování celé logistické sítě včetně všech jejích 

závislostí. Je tak možno vytvářet odpovídající nákupní, výrobní, skladové a přepravní 
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plány. V rámci této komponenty jsou k dispozici funkce pro plánování a optimalizaci 

dopravy a dynamické vyrovnávání a optimalizaci distribuční sítě. 

� Globální kontrola disponibility 

Tato komponenta má bezprostřední přístup k disponibilitě produktu v rámci celého 

logistického řetězce, čímž zaručuje dodržení dodavatelských závazků podniku. 

Obsahuje funkce substituce produktu (není-li požadovaný produkt k dispozici), výběr 

alternativních míst (výrobní závody, distribuční centra), rezervace produktů a 

komponent na odběratele, trhy, zakázky apod. 

� Plánování výroby a detailní rozvrhování 

Pomocí této komponenty lze vytvářet plány a detailní rozvrhy za účelem optimalizace 

zdrojů a vytváření proveditelných plánů. 

 

Pro mnou zmiňované problémy je nejlepší uplatnit APO pro Plánování výroby a detailní 

rozvrhování 

17.3. Proces bez systému IBM HOST 

Dále jsem čerpal informace z interní dokumentace společnosti ABC [3]. 

Východiskem pro budoucí stav bude odstranění stávajícího produkčně plánovacího 

systému IBM HOST. Nahradit by ho měl modul systému SAP R/3 APO. 

Zákaznický servis i nadále přijímá objednávky od zákazníků, které zanáší do systému 

SAP R/3. V SAP R/3 se opět vytvoří návrh plánovaných příkazů, a pokud jsou splněny 

požadavky na volnou kapacitu a materiál, je buď automaticky vydán PO nebo se zadá 

ručně. 

Nyní vstupuje do procesu tvorby plánu výroby systém APO. Pokud je výrobek pro APO 

relevantní, tj. v APO se neplánuje nakoupený materiál pro další zpracování, ale pouze 

výroba, jsou vytvořeny PO v systému APO a přeneseny zpět do SAP R/3, kde se vydá 

FO, který dále zpracuje systém HYDRA. 

17.4. Co je APO a pro č se používá? 

APO (= Advanced Planning and Optimization) je program určený pro optimalizaci 

výroby, který je součástí SAP R/3 jako rozšíření produkčně plánovacího modulu (PP). 

Standardní řešení, které nabízí SAP R/3 v modulu PP, například dovolí naplánovat 

výrobu přes kapacitu strojů, zatímco APO respektuje zadaná omezení (kapacitu strojů, 
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dostupnost pracovníků atd.) a sestavuje optimální plán výroby za respektování 

požadavků zákazníků. 

17.5. Co se v APO plánuje a jaký je plánovací proce s? 

V systému APO se budou plánovat všechny výrobky vyráběné dotčeným subjektem a 

dále potom výrobky vyráběné v kooperacích, pokud do těchto výrobků vstupují 

komponenty vyráběné dotčeným subjektem. Nakupované materiály a komponenty, 

které nevstupují do výroby, ale pouze se s nimi obchoduje, nejsou pro APO relevantní a 

jsou plánovány pouze v SAP R/3.  

 

Příklad využití APO: 

Pro výrobek „929939-3“ ve výrobě máme na základě zákaznických objednávek 

minusový stav hotových výrobků na skladu pro předání zákazníkovi, ale nemáme 

zadané žádné budoucí FO. Dále víme o budoucí potřebě v prosinci a lednu. V IBM 

HOST by bylo v takovémto případě potřeba manuálně vytvořit FO (Faktory order). 

V APO se ale zakázky (neboli PO) naplánují automaticky s využitím tzv. „Product 

heuristics“ – což je automatický proces, který zváží všechny varianty pro optimální 

výrobu požadovaného množství, z hlediska včasnosti dodávky, velikosti dodávky atd. 

Jsou nově vygenerované PO. Tento proces ale ještě není omezen volnou kapacitou 

výroby atd. K zohlednění kapacity dojde až během procesu v APO „Optimizer run“. 

Ten běží vždy přes noc, aby zbytečně během dne nepřetěžoval požadavky na výkon IT. 

Výstupem „Optimizer runu“ je systémem navržený optimální plán respektující aktuální 

vytížení, kapacitu atd. 

Grafické znázornění procesu průběhu zakázky s využitím APO je na obrázku 13. 
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Obrázek 13: Přenos dat s využitím APO 

17.6. Popis schématu navrhovaného řešení 

Na odděleních obchodním a materiálového plánování se v podstatě nic nezmění. 

Obchodní oddělení vyřizuje požadavky zákazníků a zadává zakázky do systému SAP 

R/3. Na oddělení materiálového plánování se také nic zásadního nemění, akorát 

požadavky na materiál jsou přesnější jak v množství tak i v čase. 

Oddělení plánování výroby odpadá povinnost kontrolování shody požadavků v systému 

SAP R/3 a IBM HOST, nemusí se starat o optimalizaci výrobního procesu, jestli je 

materiál dostupný atd. 

Musí respektovat pouze přednostní zakázky, jinak systém APO vygeneruje optimální 

výrobní plán, takže na plánovačích je pouze potvrzení plánu a vydání FO do výroby. 

Výroba a sklad má vlastní systém řízení, takže se tu nic nemění. 
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17.7. Schéma navrhovaného řešení 

Schéma navrhovaného řešení s využitím APO. 

 

 
Obrázek 14: Možné schéma budoucího stavu 
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17.8. Podmínky realizace navrhovaných zm ěn 

Změna IS za plného provozu s sebou nese rizika výpadku výroby, proto by měly být 

nastaveny tyto podmínky: 

� Rozhodnost vedení pro tuto změnu. 

� Dočasné rozšíření kapacit administrativy, aby se dalo zvládnout vyřizování 

objednávek i zaškolení na nový systém. 

� Schopnost přechodu dotčených oddělení na nový systém – odbornost a 

kvalifikace zaměstnanců. 

� Dostatek finančních prostředků na tuto změnu, tj. od platů zaměstnanců, 

školitelů, poradců až po samotný nákup systému a zavedení do firmy. 

17.9. Zhodnocení p řínosů navrhovaných zm ěn 

Zavedením tohoto prvku do plánování výroby firma sníží jak finanční tak i nefinanční 

náklady spojené s výrobou ve firmě. 

� Zvýšení produktivity práce – pomocí optimalizace plánu výroby dosáhne firma 

efektivnějšího využívání zdrojů a to jak strojního vybavení (snížení 

přesčasových hodin aj.), tak i pracovních sil. 

� Snížení mzdových nákladů - možné snížení mzdových nákladů zmenšením 

počtu pracovníků na oddělení plánování výroby. 

� Snížení finanční náročnosti na provozování vnitropodnikových systémů – správa 

jednoho systému je určitě méně nákladná než správa dvou systémů. Bohužel se 

mi nepodařilo získat informace o nákladech na správu vnitropodnikových 

systémů z důvodů vnitropodnikových nařízení. 

� Snížení stavu zásob – podpora řízení výroby umožní přesnější sledování a 

vyhodnocování spotřeby jednotlivých materiálů. 

� Zvýšení spolehlivosti dodávek – není žádnou novinkou, že nejsložitější je pro 

firmu získat nového zákazníka, proto by se firma měla snažit o udržení 

stávajících zákazníků zvýšením spolehlivosti dodávek. 

� Přesnější podpora rozhodování – systém je přehlednější a uživatelsky 

přívětivější, informace jsou v jednom systému a dostupné pro všechna potřebná 

oddělení. 
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18. Závěr 

Přechod firmy na jiný informační systém není jednoduchou záležitostí. Proti změně se 

může objevit mnoho faktorů se kterými před tím nikdo nepočítal. 

Největší obtíží takové změny je nepochybně přesvědčit zaměstnance o výhodách tohoto 

postupu. Sami zaměstnanci jsou zvyklí a umí pracovat se stávajícím systémem a nebude 

se jim chtít měnit,natož potom se učit,  zase něco jiného. Všeobecně vzato jsou lidé 

pohodlní a nechtějí se učit zbytečně nové věci. I když v tomto případě se jedná o 

zjednodušení systému a ulehčení práce s ním, je obtížné, aby se zaměstnanci s touto 

změnou ztotožnili. 

V některých případech se také může stát, že podporu projekt ztratí během realizace i u 

vedoucích pracovníků. V takovém případě by mělo dojít k přehodnocení projektu a 

možné změně zadání. 

Samotné nahrazení systémů se může provést více způsoby. Jak uvádí Doc. Ing. Miloš 

Koch, CSc [5] : 

1) Souběžná strategie – po určitou dobu se provozují oba informační systémy 

současně. Tím se vyloučí případný výpadek ve výrobě při nefunkčnosti nového 

systému a máme čas na zaškolení zaměstnanců na nový systém. Ale je to dražší, 

protože se musí provozovat dva systémy. 

2) Pilotní strategie – nový systém se zavede pouze v jedné části podniku, kde se 

odzkouší jeho funkčnost. Je tu nebezpečí výpadku systému v této části a také je 

pracné předávat data za systému do systému. 

3) Postupná strategie – starý systém se po částech odebírá a nahrazuje novým. Je to 

obdoba pilotní strategie pro rozsáhlé informační systémy. Strategie je to ale 

bezpečná i když velmi pomalá. 

4) Nárazová strategie – starý informační systém se ukončí naráz a je nahrazen 

novým. Tato strategie mi připomíná tzv. léčbu šokem. Než se zaměstnanci naučí 

pracovat s novým systémem a než se vypilují detaily systému může firma přijít o 

některé zákazníky. 

Firmě bych doporučil souběžnou strategii přechodu na nový informační systém. Je sice 

velmi pracná, ale kdyby se stalo, že nový systém nebude pracovat jak by měl, mohlo by 

to ohrozit samu existenci firmy. V případě výpadku se dá jednoduše vrátit k původnímu 

systému a počkat až se vyřeší vzniklé potíže. Zákazníci jsou nesmlouvaví a nebude je 
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zajímat, jaké problémy má firma s výrobním systémem, mají uzavřenu smlouvu o 

dodávkách materiálu a to je pro ně rozhodující. V případě jakýchkoli nedodržení 

smluvních ujednání požadují finanční náhrady. 

 

Po zavedení nového systému by se mělo zjednodušit a hlavně zefektivnit řízení výroby. 

Dá se předpokládat snížení počtu zaměstnanců na oddělení plánování výroby. Nový 

systém by měl být podstatně přehlednější, umožňoval by automatické operace, které se 

nyní musí dělat ručně a více by spolupracoval i s oddělením materiálového plánování, 

protože by vše bylo v jednom systému. 

Také se dá počítat s možným snížením nákladů na provoz systémů. Jak na straně 

podnikového IT, kdy musely běžet současně dva systémy a to vyžadovalo vyšší nároky 

na výkon. Nový systém by měl být jednotný a početně náročné úkony by měl provádět 

přes noc, kdy jsou nároky od pracovníků minimální. 

Další možné úspory jsou v zálohách systému. Nyní se musejí zálohovat oba systémy 

zvlášť, v budoucnu by se zálohoval pouze jeden. Což by mělo zkrátit nejen dobu trvání 

zálohování, ale také by se zjednodušilo budoucí opětovné nahrání dat při poškození či 

dokonce zničení systému nebo dat. 

Jsou možné i úspory v servisu systému. Nyní se musí spravovat oba systémy samostatně 

což zvyšuje nároky na kvalifikaci nebo na množství zaměstnanců v oddělení IT. Nebo 

při větších obtížích násobí náklady na externí pracovníky servisu systémů. 
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20. Seznam použitých zkratek 

APO  Advanced Plnning and Optimization 

CABE Computer Aided Business Engineering 

CIE  Computer Integrated Enterprise 

CIM  Computer Integrated Manufacturing) 

ERP  Enterprise resource planning  

EUR  Euro 

FMS  Flexible Manufacturing System 

FO  Factory Order 

HDP  Hrubý Domácí Produkt 

IS  Informační Systém 

ISO  International Organization for Standardization 

IT  Informační technologie 

JIT Just In Time 

Ltd. Limited 

MRP  Manufacturing Resource Planning 

OPT  Optimized Production Technology 

PO Planned Orders 

PP Production Planning 

QS Quality System 

s.r.o. Společnost s Ručením Omezeným 

TPV  Technická Příprava Výroby 

USD Americký dolar 
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