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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší problematiku zvyšování efektivity procesů ve firmě IMF soft s.r.o., 

která se zabývá vývojem a výrobou mikroprocesorových systémů. Po analýze současného 

stavu procesů identifikuji problémy a navrhnu možná zlepšení. Dále se budu zabývat jejich 

uvedením do praxe a udržením v dlouhodobějším horizontu. Výsledkem této práce by mělo 

být zvýšení produktivity a pracovní efektivity v podniku. 

 

Abstract 

Bachelor´s thesis solves problems of increasing the efficiency of corporate processes IMF soft 

Ltd., which is engaged in the development and manufacture of microprocessor systems. After 

analyzing the current state of processes, I will identify problems and suggest possible 

improvements. Furthermore, I will deal with putting them into practice and keeping them in 

the longer term. The result of this work should increase productivity and work efficiency in 

the enterprise. 
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ÚVOD 

Ke zpracování mé bakalářské práce jsem si vybral, v dnešní době pro podniky velice 

atraktivní téma, navyšování produktivity k rozvoji podnikání. V konkurenčním boji, 

který mezi sebou podniky svádějí dnes a denně, je znát každá úspora nákladů, času, či 

jakýkoliv efektivnější způsob činnosti. 

Tuto bakalářskou práci jsem založil na podkladech z firmy IMF soft s.r.o., která se od 

svého založení v roce 2005 kontinuálně pomalým tempem rozrůstá. S firmou IMF soft 

s.r.o., se kterou jsem se poprvé setkal na své středoškolské praxi, jsem navázal kontakt i 

ve třetím ročníku fakulty podnikatelské, za účelem vykonávání povinné praxe. Díky 

těmto pracovním zkušenostem ve firmě jsem poznával fungování interních procesů a 

chod celého podniku.  

Práce v první části popisuje základní údaje o firmě. V druhé, analytické části, představí 

výrobní program firmy, SLEPT a SWOT analýzu. V teoretické části popisuje a 

vysvětluje pojmy produktivita, procesy, efektivita, KAIZEN. V poslední části se zabývá 

možnými vylepšeními ke zvýšení efektivity, návrhy na zdokonalení interních procesů a 

organizaci práce. Nakonec uvede zavádění těchto návrhů do praxe a navrhne možnosti 

dlouhodobého udržení lepších výsledků firmy. 
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  CÍL A METODIKA PRÁCE 1

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout možné zvýšení efektivity v testovací fázi 

výrobku s ohledem na efektivitu práce. Nakonec předložím návrh testovacích prostor 

výrobků. K tomuto zefektivnění prospěje i budování a rozvoj týmové společnosti, proto 

se budu touto problematikou v bakalářské práci také zabývat.  

Po rozboru jednotlivých procesů ve firmě identifikuji problémy a pokusím se přinést 

jejich kreativní zlepšení.  Po vytvoření návrhu testovacích prostor vyčíslím náklady a 

zhodnotím přínosy. Realizace navržených změn by měla vést k lepším ekonomickým 

výsledkům firmy, zlepšování interních vztahů mezi pracovníky, lepší pracovní morálce 

a větší efektivnosti práce.  

K udržení těchto lepších výsledků firmy a v zájmu stálého zvyšování produktivity 

navrhnu zavedení moderního systému pro kontrolu prováděných činností a plnění 

pracovních povinností.  

Dílčí cíle bakalářské práce 

 Popis podnikání 

 Teoretická východiska 

 Návrh nových postupů a testovacích prostor 

 Výpočet finanční náročnosti návrhů 

 Hodnocení přínosů navrhnutých změn 

Metodika práce 

Základní procesy a pracovní postupy jsem poznával během dvoutýdenní praxe a při 

vytváření této bakalářské práce, budu s firmou nadále spolupracovat. K identifikaci 

vnějšího prostředí využiji SLEPT analýzy, pro zjištění silných a slabých stránek firmy 

SWOT analýzu. Pomocí inovací a metody KAIZEN navrhnu testovací prostory pro 

zvýšení produktivity a vyčíslím náklady pro realizaci návrhu. 
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  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 2

Název firmy:   IMFsoft s.r.o. 

Sídlo firmy:   Olivova 553/3, 709 00 Ostrava 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Vznik:   1.2.2005 zápisem do obchodního rejstříku 

IČ:    268 51 181 

Statutární orgán:  Jednatelé: Ing. David Románek, Ing. Radek Taraba (13) 

Jedním ze zakladatelů a jednatelem společnosti je Ing. David Románek, který 

vystudoval Vysokou školu báňskou a firmu založil se svým známým Radkem Tarabou 

v roce 2005. 

Předmětem podnikání je vývoj a výroba mikroprocesorových systémů. Konkrétní 

výrobky, které firma v poslední době vyrábí, jsou: 

 led moduly, 

 detektory exploze, 

 řídící a identifikační zařízení protipožární a protiexplozivní ochrany, 

 elektroniky pro farmaceutický průmysl v podobě gynekologických křesel a 

porodních postelí, 

 elektronické polohovače sedadel do kolejové techniky. 

Firma IMFsoft s.r.o. sídlí v Ostravě. Před nedávnem se stěhovala do nové budovy – 

nově pořízeného nemovitého majetku.  Tím pádem podnik již nemusí platit nájem za 

prostory, jako tomu bylo před časem, protože je vlastníkem prostorů určenému 

k činnostem firmy. V budově se nachází výrobní, kancelářské a konferenční prostory, 

menší sklad pro výrobky. Část budovy je zatím nevyužita. 
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2.1 Organizační struktura 

 

Obrázek 1: Organizační struktura podniku. (10) 

 

IMFsoft s.r.o. je podnik se šesti zaměstnanci, přičemž  jejich  pracovní náplň i chod celé 

firmy řídí Ing. David Románek, o kterém by se dalo říci, že je v pozici výkonného 

ředitele a tudíž jsou všichni zaměstnanci podřízeni právě jemu. V obchodním oddělení i 

ve vývoji pracuje jeden technicko-hospodářský pracovník. Ve výrobě, montáži a servisu 

jsou momentálně čtyři pracovníci a jejich počet se rozšiřuje s rostoucím počtem zakázek 

a rozvojem firmy (10). 

2.2 Informační toky ve firmě 

V podniku je používán systém  Altus vario, který se řadí mezi ERP systémy (Enterprise 

Resource Planning), v překladu plánování podnikových zdrojů. 
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Tento systém řeší například sféry, jako jsou: 

 zakázky, 

 finance, 

 prodej, 

 nákup, 

 sklad (21). 

2.3 Informační technologie ve firmě 

Ve firmě se nachází standardní vybavení v podobě několika počítačů, notebooků, 

tiskáren a zařízení pro práci, jako například pájky, napěťové regulační zdroje, nářadí a 

další.  

Přenos informací a vyřízení objednávek probíhá následujícím způsobem: 

1. Objednávka přijde třem lidem: Jednateli firmy – Ing. Davidovi Románkovi, dále 

zaměstnankyni Daniele, která má na starosti obchodní úsek a zaměstnankyni 

Renatě, která řídí výrobní a realizační oddělení, čímž je zajištěno, že žádná 

objednávka nebude přehlédnuta nebo ztracena. 

2. Založení zakázky probíhá standardně v obchodním úseku – Danielou. 

3. Zavedení zakázky do systému s informacemi jako jsou: číslo objednávky, 

předmět objednávky, počet kusů, datum plánovaného vyhotovení zakázky. 

4. Dále Renata reviduje skladové zásoby a objednává potřebný materiál pro 

uskutečnění výroby 

5. Výrobní proces. 

6. Expedice zboží. 
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  ANALYTICKÁ ČÁST 3

V této části bakalářské práce popíšu výrobu probíhající ve firmě a druhy zakázek. 

Pomocí SLEPT analýzy identifikuji vnější prostředí a SWOT analýzou zhodnotím silné 

a slabé stránky firmy, taktéž příležitosti a hrozby pro firmu. 

3.1 Výrobní program 

Po evidenci zakázky a jejím zavedení do systému jsou objednány potřebné součástky a 

komponenty k realizaci této zakázky. Na tabuli v pracovně jsou rozepsány jednotlivé 

kroky plnění zakázky, která je potom přerozdělována zaměstnancům podle aktuální 

situace a volného času jednotlivých pracovníků. Nejčastější zakázkou pro firmu jsou 

řídící jednotky pro motory. U těchto výrobků probíhá osazování součástek na desky 

plošných spojů v externí firmě. Poté co přijdou osazené DPS, jsou na ně ještě připájeny 

konektory a ostatní chybějící součástky. Hotové desky plošných spojů se připojí na 

počítač a nahraje se do nich konkrétní program. Po ověření jejich správné funkčnosti 

jsou expedovány zákazníkovi (10). 

3.2 Druhy zakázek 

Výrobní proces probíhá jako zakázková výroba a je zaměřen na tyto druhy zakázek: 

 Výroba elektronických a elektromechanických zařízení 

 Návrh plošných spojů se zvýšenou vibrační, tepelnou a mechanickou odolností 

 Zajištění certifikace zařízení ve zkušebnách 

 Kusové a typové zkoušky zařízení 

 Podpora mikroprocesorových systémů 

 Analýza poruch zařízení a jejich diagnostika 

 Měření termokamerou a osciloskopická měření 
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 Realizace školení - průmyslové sběrnice, instalace zařízení, MTBF a EMC (11). 

3.3 Financování společnosti 

Firma IMFsoft s.r.o. funguje bez provozního úvěru, což značí, že financování 

společnosti probíhá z vlastních zdrojů.  

Výnosy z činnosti jsou dány výrobou a prodejem: 

 Bezkontaktních zapalování 

 Detektorů 

 Protiexplozivních a protipožárních systémů 

 Elektroniky pro farmaceutický průmysl 

 Elektroniky do kolejové techniky 

Firma se před nedávnem stěhovala do nových prostor – do nemovitosti, která byla 

financována hypotékou a část těchto nových prostor je využita k pronájmu, z čehož 

plyne pasivní příjem (10). 

3.4 Provozní nedostatky 

Firma se čas od času potýká s klasickými provozními problémy. Tyto problémy, jako 

jsou neplánované prodlužování výroby, nedostatek materiálu na skladě, nedorozumění 

při komunikaci pracovníků jsou v co nejkratším čase vyřešeny. Občasné problémy 

nastávají v kooperaci jednotlivých kroků výrobního procesu, jelikož se nejedná pouze o 

jeden druh výrobků, ale jde o celou škálu různorodých produktů, je pokaždé třeba 

vymyslet pracovní postup pro efektivní zhotovení zakázky v daném termínu. V průběhu 

výroby se tím pádem stává, že některé nově objevené skutečnosti například špatný 

návrh desky plošných spojů nebo nekompatibilita softwaru a hardwaru můžou způsobit 

zpožďování termínu dodání (10).  
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Při nynějším způsobu výroby je cesta výrobků následující: po osazení desek plošných 

spojů popřípadě dokončení jiného výrobku na pracovišti jsou tyto výrobky přesunuty do 

úložných prostorů. Posléze se vracejí zpět na dílnu pro jejich „oživení“ a otestování. 

Pokud nejsou přímo určeny k expedici a tudíž po otestování funkčnosti rovnou zabaleny 

a odeslány odběrateli, je nutné je znovu přesunout do úložných prostor, odkud se poté 

vracejí na dílnu pro zabalení a expedici (10). 

3.5 SLEPT analýza 

SLEPT analýzu jsem použil v této bakalářské práci pro predikci budoucího vývoje 

vnějšího prostředí firmy IMF soft s.r.o. Na základě této analýzy je možné plánovat a 

strategicky rozhodovat o budoucím směřování firmy (4).  

SLEPT analýza bere v potaz tyto vnější faktory: 

 sociální, 

 právní, 

 ekonomické, 

 politické, 

 a technologické (16). 

 

1. Sociální 

Z důvodu rostoucí životní úrovně jsou lidé ochotni více investovat do zábavy a svých 

koníčků, mezi které se řadí i motorismus, což by mohlo vést k rostoucímu zájmu o 

jednotky do zapalování – výrobku firmy IMF soft s.r.o. Od roku 2007 také IMF soft 

s.r.o. sponzoruje expedici Trabantem napříč kontinenty, která se těší stále větší 

popularitě. Tento trabant je osazen zapalováním z firmy IMF soft s.r.o. (11). 
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2. Právní 

Legislativa se v České republice obměňuje, tudíž je potřeba zůstávat v obraze a 

registrovat případné změny. Prvního ledna roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský 

zákoník, který s sebou přinesl velké množství změn (23). 

 

3. Ekonomické 

Česká národní banka má inflační cíl 2%. V současné době se inflace pohybuje pod touto 

hranicí. Tato mírná inflace nemá velký vliv na ekonomickou situaci. V následující 

tabulce si ukážeme predikovanou úroveň inflace do konce roku 2017 (12). 

 

Graf 1: Prognóza inflace. (12) 

 

4. Politické 

Politická situace se oproti předchozím obdobím relativně stabilizovala. Je sestavena 

koalice Bohuslava Sobotky. Podle průzkumů má vláda důvěru dvou pětin lidí (17). 

Zákon o elektronické evidenci tržeb, který ukládá povinnost evidovat právnickým 

osobám tržby a vstoupil v roce 2016 v platnost, nijak neomezil podnikání a rozvoj firmy 

IMF soft s.r.o. (14). 
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5. Technologické 

V oblasti technologií je elektrotechnika velice rychle se rozvíjejícím odvětvím. Je třeba 

následovat trendy a držet krok s moderními technologiemi. Se zrychlující se dobou a 

zvětšujícím se množství informací je důležité mít stanovenou strategii firmy a 

přizpůsobovat se aktuální situaci. Pracovat s nejmodernějšími technologiemi, 

zaměstnávat schopné lidi a správně řídit obratovost zásob jsou faktory značně zvyšující 

konkurenceschopnost. 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza popisuje z vnitřního pohledu firmy silné a slabé stránky a z vnějšího 

pohledu příležitosti a hrozby pro firmu. 

3.6.1 Silné stránky: 

 IMFsoft s.r.o. působí v rozvíjejícím se odvětví – elektrotechnika, která se čím 

dál víc dostává do každodenního života a skrývá veliký potenciál 

 Podnik od svého založení až do dnes dosahuje stabilního růstu 

 Ve vedení firmy jsou schopní lidé 

3.6.2 Slabé stránky: 

 Malá firma – horší konkurenceschopnost 

 Výrobky i většího počtu kusů se vyrábí i testují ručně – chybí výrobní linky ke 

zvýšení efektivity výroby i zkrácení doby zpracování zakázky 

 Slabší propagace firmy a nedostatek reklamy 

 

 



 

20 

3.6.3 Příležitosti: 

Obrovský potenciál je v dalším rozvoji firmy, přičemž může zaujmout nejen silnější 

postavení na tuzemském trhu ale i expandování na trhy zahraniční. V této době již firma 

realizovala zakázky i do Kanady na výrobu elektroniky do kolejové techniky a 

podobných zakázek by mohlo být mnohem víc. Zatím probíhá propagace firmy 

externím pracovníkem, který se účastní elektrotechnických veletrhů, propaguje reklamu 

na facebookových stránkách, hledá a oslovuje nové zákazníky. Jednou z možností je mít 

takovýchto pracovníků více. Další možností je vytvořit rozsáhlejší marketingovou 

strategii založenou na reklamě v elektrotechnických obchodech, katalozích a dalších 

místech, odkud je možno oslovit potencionální zákazníky. 

3.6.4 Hrozby: 

Jelikož je elektrotechnika atraktivním podnikatelským oborem, hrozbou pro podnik 

IMF soft s.r.o, by byl nárůst menších firem se stejnou škálou produktů a podobnou 

nabídkou služeb. V případě, že by náhle vzrostl zájem o produkty nabízené firmou IMF 

soft s.r.o., hrozilo by také, že stejné produkty začnou vyrábět velké elektrotechnické 

instituce s nižšími náklady ve větším množství, z čehož vyplývá, že by si mohly dovolit 

je prodávat i za lepší cenu.  

Další z vnějších hrozeb pro firmu by byla globální ekonomická krize. Protože na 

finanční trhy mají v dnešní době velký vliv centrální banky a jejich zásahy udržují 

situaci zatím stabilní, vzniká značná propast ve zdravém fungování ekonomiky oproti 

reálnému vývoji. Akciové indexy se z důvodu zásahů centrálních bank stále drží na 

vysokých úrovních, a proto i ze zdánlivě nevýznamné příčiny se může stát, že tato 

bublina praskne a nastane úpadek, což by mimo jiné znamenalo významné globální 

problémy, krach mnoha podniků, firem, institucí a nastala by hrozba existenčních 

problémů i pro firmu IMF soft s.r.o. (9). 
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  TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 4

V této části bakalářské práce uvedu teoretické poznatky pro dosahování efektivnějších 

způsobů fungování procesů, zlepšení pracovních činností a tím lepších hospodářských 

výsledků podniku. V této kapitole vysvětlím pojmy, jako jsou produktivita, proces, 

inovace, KAIZEN a mnoho dalších. Budu se zabývat manažerským řízením, 

problematikou analyzování procesů a budováním týmů. 

4.1 Produktivita  

V řízení podniku se slovo produktivita v dnešní době nachází velice frekventovaně. 

Důvody pro to jsou nejméně dva. V první řadě je to významnost tohoto parametru, který 

ukazuje stav jakéhokoli podniku, ekonomické jednotky i celého národního hospodářství. 

V řadě druhé to je nízká úroveň produktivity podniků a tím i celé domácí ekonomiky. 

Přestože je tento stav ekonomiky znám již dlouhou dobu, poměrně málo se hovoří o tom 

jak produktivitu zvyšovat. Je to možná z důvodu, že se zatím poměrně málo proslavil 

obor průmyslového inženýrství zabývající se zvyšováním produktivity (6). 

4.1.1 Důvody pro zvyšování produktivity 

Snaha dosahovat stále vyšší produktivity je v dnešní době stále důležitější, než tomu 

bylo v minulosti. Podniky, ať už průmyslové nebo zabývající se službami, se nacházejí 

ve stále sílícím konkurenčním boji, kvůli čemuž vzniká potřeba využívat zdroje 

efektivněji. Vysoká produktivita je proto chápána jako faktor, který umožňuje 

podnikům přežít v rámci evropského a světového trhu. Úspěch při zvyšování 

produktivity značí dosažení nejvyšší jakosti při nejnižších nákladech. Dalším z faktorů, 

proč se stává řízení produktivity hlavní strategií mnoha podniků jsou, kromě již 

zmíněné konkurence, rostoucí náklady na výrobu či poskytování služeb (6). 
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4.1.2 Následky pomalého růstu produktivity 

Nízká úroveň produktivity má zásadní vliv na přežití jakékoliv ekonomické jednotky. 

Také výrazně brzdí růst životní úrovně obyvatel. Pomalý růst produktivity vede 

k vysokým nákladům, což vede k vysokým cenám výrobků a služeb, kvůli čemuž 

podnik může zaznamenat pokles tržeb, který zajistí snižování výroby, což vyústí 

k dalšímu poklesu produktivity. Poté zjistíme, že vzrostla inflace a poklesla životní 

úroveň (6). 

4.1.3 Výhody zvyšování produktivity 

Na druhé straně zvyšování produktivity přináší nižší ceny výrobků a služeb, protože 

jsou v rámci aktivit zvyšování produktivity redukovány náklady. Efektivnější využití 

zdrojů vede ke zvýšení produkce a poskytnutých služeb, při zachování stejné spotřeby. 

Díky tomu se zvětší zisky a díky sníženým nákladům je možno pracovníkům zvýšit 

mzdy, což povede k jejich spokojenosti, vyšší životní úrovni a pravděpodobně i lepším 

pracovním výsledkům. Navíc podnik posílí díky odstraňování interních problémů (6). 

4.1.4 Hospodárnost a produktivita 

Úspěšnost výrobního procesu závisí mimo jiné na výrobních faktorech, úrovni 

managementu, stupni technologie, kvantitativním a kvalitativním pracovním výkonu, 

časových limitech výkonu i na okolním prostředí, z čehož je možno určit obecné cíle 

ekonomiky výroby (7).: 

 Věcný cíl, u něhož jde o realizaci výrobků naplňující potřeby trhu při vhodné 

marketingové strategii a za uvážení technologií i výrobních faktorů. 

 Humánní cíl vyjadřuje pozornost věnovanou podnikovým a společenským 

snahám jako jsou: vhodné zařazení pracovníků k jejich schopnostem, vymezení 

práv a odpovědnosti, zdravotní péče, vztah k životnímu prostředí. 

 Hodnotový cíl představuje dosažení požadovaného hospodářského výsledku. 

Můžeme jej chápat jako princip hospodárnosti – maximální výstup při daném 
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vstupu nebo princip optimalizace – když vstupy i výstupy jsou variabilní 

veličiny a provádí se diferenciace mezi výsledkem a náklady se rovnají maximu 

nebo minimu (7).  

Z hodnotového hlediska jsou ukazateli: 

 Hospodárnost, která se vypočítá jako tržby v korunách poděleny náklady 

v korunách. Je ovlivněna cenou vstupů, množstvím, druhem i dobou použití ve 

výrobním procesu. 

 Produktivita, kterou vypočteme jako vyrobené množství dosazené ve fyzikálních 

jednotkách, popřípadě přidaná hodnota v korunách podělena množstvím 

použitelného výrobního faktoru a času, který potřebovali pracovníci pro 

vytvoření přidané hodnoty (7). 

4.2 Týmová společnost 

Aby mohly podniky reagovat na potřeby rychle se měnícího tržního prostředí, musí 

někdy změnit nevyhovující organizační struktury. Budoucnost je v dynamických a 

pružných organizačních strukturách, které jsou schopny se přizpůsobovat a měnit. 

Hlavním článkem ve funkčních moderních organizacích je týmová práce, kde tým 

působí jako celek plnící společný cíl (6). 

4.2.1 Proč budovat týmy  

Abychom odpověděli na tuto otázku, podíváme se trochu do historie. Typická 

organizace v období před první průmyslovou revolucí byla velmi statická. Vládní 

vrstvy, jejichž pozice byly založeny na tradici, náboženství a božském právu, měly 

názor, že minulost, současnost i budoucnost jsou pravděpodobně stejné. Výsledkem 

toho pohledu a přístupu byl nízký počet změn charakteru: systémů, nástrojů, lidí apod. 

Typická organizace té doby byla formou i strukturou velmi jednoduchá. Rozdíly mezi 

vedením a podřízenými byly mimořádně velké a podřízení žili často na hranici 

životního minima a byli vydáni na milost a nemilost elit a vedoucích (6).  
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Výsledkem první průmyslové revoluce byl velký sociální převrat, který změnil 

charakter výroby, společnosti i formu organizace. Změněné společnosti leze chápat jako 

obchodní či průmyslové továrny. Dochází ke zmenšování izolovanosti členů organizace, 

rozvíjí se výzkum a vzdělávání a podporují se změny vyvolané odporem proti 

zastaralým třídním systémům a výsadám božského práva. Organizace této doby si 

zachovaly některé charakteristiky z minulosti, například vedoucí měl stále velkou moc, 

ale v případě toho typu organizace byl vedoucí většinou již skutečným vlastníkem 

podniku, takže kromě rozhodování nesl i hlavní zodpovědnost. Z hlediska podřízených 

pracovníků je zásadní změnou to, že některé sociální a ekonomické bariéry se vytrácejí 

(6).  

Organizace se v počátcích druhé průmyslové revoluce oproti předchozí formě 

vyznačovala zásadními změnami jako je nástup byrokracie, kladoucí důraz na pravidla, 

formální struktury i specializaci a ubírala se směrem vědeckého řízení a organizace 

práce (6). 

V současnosti probíhá třetí průmyslová revoluce, přičemž dochází k nástupu tzv. 

industriální společnosti a zasahuje do formy hospodářských organizací stejně významně 

jako první a druhá průmyslová revoluce (6). 

„Na formální stránku organizace má velký vliv změna postavení organizace vůči 

zákazníkům, dodavatelům i konkurenci a potřeba neustále zvyšovat produktivitu i 

kvalitu všech činností, které v organizaci probíhají, resp. Schopnost reagovat co 

nejrychleji na potřeby trhu“ (6, s. 103). 

4.4 Procesy 

Podnikání je proces zhodnocování věcí vynakládáním výrobních faktorů. Jeho 

podstatou je přeměna naturální formy věcí tak, aby lépe uspokojovaly potřeby lidí. Při 

tomto chápání podnikání se cíl nachází mimo daný podnik – je to ekonomicky 

orientované plnění poslání ve společnosti (7). 

Jako proces můžeme chápat postupné zpracování vstupních veličin, což může být 

například materiál, na námi určené a vyžadované výstupy, což v tomto případě budou 
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výrobky. Proces je brán jako základní kámen produkčních systémů a je sledem po sobě 

následujících činností, jež v reálném čase začínají a končí (2). 

Podniky v dnešní době čelí tvrdé konkurenci doma i v zahraničí a nepřežijí jen díky 

tomu, že odvádějí dobrou práci. Na druhou stranu spotřebitelé a obchodníci jsou 

vystaveni nadbytku dodavatelů a očekávají od nich vysokou kvalitu, hodnotu i dobrou 

cenu. Významnou roli hraje i čas neboli dodací lhůta. Podle studií je klíčem 

k ziskovému podnikání dokonale konkurenční nabídka. Jde o poznání a uspokojení 

cílových zákazníků (7). 

4.4.1  Výrobní procesy z dlouhodobého hlediska 

Z hlediska výše pohledu má management různé úrovně řízení: 

 strategickou, 

 taktickou, 

 operativní úroveň (7). 

Strategický management výrobního procesu má za úkol nalézt cíle pro výkon podnikání 

a vytvoření konkurenceschopného výrobního procesu a jeho výstupů. V rámci 

taktického managementu výrobního procesu je nutno určit portfólio výrobků a produktů 

k naplnění potenciálu výrobního systému. V oblasti operativního managementu 

výrobního procesu jde o zajištění hospodárného výkonu z časového a nákladového 

hlediska (7). 

Strategické řízení podniku tedy chápeme jako vytváření strategie firmy, na které 

budeme dále stavět při rozhodování o cílech podniku, vytváření strategických opatření a 

základech pro fungování daného podniku. I přesto, že má strategie dlouhodobé 

hledisko, musí být přizpůsobivá a v průběhu realizace stanovených záměrů neustále 

aktualizovaná. Na tomto základě vytváříme i strategii ohledně vývoje hlavních 

ekonomických ukazatelů a její součástí je i koncept rozvoje strukturálních změn 

týkajících se zaměstnanců i organizace celé firmy. Rozhodující postavení je zde 

strategie výroby, kterou vytváří strategický management výroby, od kterého se odvíjejí 
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další strategické záměry a infrastrukturální opatření. Strategický management výroby 

charakterizují tyto aspekty: 

 Koncepce výrobků a trhů určující rozsah výkonů a vymezující základní trhy 

 Koncepce zdrojů z hlediska jejich určení a rozsahu 

 Koncepce vytváření konkurenční pozice – stanovení strategických záměrů 

z hlediska konkurenční výhody (7) 

Celý systém managementu je rozdělen na jednotlivé segmenty představující 

hierarchické stupně, které vytváří vzájemné souvislosti zpětnými vazbami. Vyšší stupně 

managementu proto vidí problém z „ptačí perspektivy“, přičemž jednotlivé části nejsou 

detailně zřetelné. Pro jednotlivé stupně jsou vhodné i rozdílné informace. Nejnižší 

hladiny řízení vyžadují aktuální a podrobné informace o provozu, zatímco stupně 

odpovídající za konkurenční pozici podniku musí mít selektované relevantní informace 

o celém podniku. Jedny z akčních parametrů strategického managementu jsou: 

 Strategie nových produktů 

 Strategie nových technologií 

 Strategie nových trhů (7) 

Jeho výsledkem je určení strategického směru, což znamená povědomí o okolních 

faktorech a jejich vlivu na vlastní výkon a zajištěním výroby vytvořit předpoklad 

k realizaci provozní konkurenční schopnosti. K tomu je nutná rozsáhlá analýza 

popisující okolí, možnosti a zdroje. Výrobní strategie poté může být ofenzivní nebo 

defenzivní (7). 

4.4.2  Výrobní procesy z krátkodobého hlediska 

Při krátkodobém neboli operativním řízení je cílem manažera zajistit plánovaný průběh 

výroby s ohledem na nejefektivnější využití vstupů do výrobního procesu. 

Charakteristické limity pro operativní řízení výroby jsou: 
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 Časový horizont výroby 

 Pánování až na úroveň pracovišť 

 Operativní řízení na nejnižší organizační úrovni – dílny (7) 

Operativní management je dalším stupněm řízení v organizacích, který na rozdíl od 

vyšších úrovní nemůže používat agregovaných informací a nemůže pracovat se 

souhrnnými údaji. Jelikož je důležité, aby doba rozhodování byla co nejkratší, musí 

tomu odpovídat i pořizování aktuálních informací, aby byly za optimálního využití 

dostupných zdrojů splněny operativní cíle. Operativní management výroby je úzce 

spojen se zákazníky, odběrateli i dodavateli podle přímého či nepřímého určení trhem 

(7). 

Operativní management výroby se zabývá těmito oblastmi: 

 Portfoliem výrobků 

 Stanovováním cílů, způsobem motivace a řízení, kontrolou 

 Ekonomikou výrobku, výroby, materiálu, pracovní síly, strojů 

 Analýzou specifického výrobního procesu 

 Úsporou práce, zabezpečením materiálových toků a podporou softwarových 

produktů (7) 

Na operativní řízení výroby také můžeme nahlížet jako na soubor manažerských 

nástrojů jako jsou: 

 Operativní plánování 

 Operativní evidence výroby 

 Řízení výrobního procesu 

 Kontrola (7) 
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4.4.3  Řízení výrobních procesů 

Hlavním důvodem tohoto řízení je zabezpečení efektivního chodu výrobního systému. 

Jedná se o provázanost výrobních činitelů podílejících se na výrobních procesech (4).  

Pro plánování výroby jsou používány moderní systémy APS (Advanced Planning and 

Scheduling). Tyto systémy maximalizují v rámci možností efektivnost využití 

výrobních prostředků. Jde o koordinaci materiálových informačních a finančních toků 

zahrnujících dodavatele, velkoobchod, maloobchod i koncového spotřebitele. APS 

systémy jsou „komunikativní“, což znamená, že jsou schopny varovat před 

nedodržením termínů nebo překročením kapacit a nabídnou možná řešení. Tyto systémy 

mohou plánovat na různých úrovních: 

 Strategických 

 Operativních 

 Taktických (7) 

Na těchto úrovních mohou plánovat s ohledem na pro nás důležité procesy, například 

podle: 

 Dopravy 

 Dodávek 

 Poptávky (7) 

K tomuto využívají různé metody jako například Continuous Replenishment Planning, 

který řídí zásoby metodou Just in Time. Jedním s nejucelenějších systémů řízení zásob 

je Efficient Consumer Response, který reaguje na požadavky zákazníka. Je založen na 

lepší spolupráci mezi obchodními partnery a jednou z jeho výhod je snížení provozních 

nákladů (7). 
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4.4.4  Řízení zásob 

Dobré řízení zásob znamená efektivní nakládání a hospodaření se zásobami. Zásoby 

řídíme za účelem nestagnující efektivní výroby, a zároveň nechceme mít v zásobách 

uloženo velké množství financí. Jedná se tedy o nalezení optimální výše zásob a její 

udržení (3). 

4.5  Dynamické zlepšování procesů 

U některých firem v České republice nejsou vůbec brány v potaz návrhy a náměty od 

zaměstnanců na zlepšování procesů ve firmě a u spousty dalších nepřevýší počet návrhů 

na zaměstnance jeden za rok. Při porovnání s vyspělými státy, kde počet podaných 

námětů na jednoho pracovníka činí v průměru desítky až stovky námětů za rok, mají 

tuzemské podniky značnou nevýhodu. Proto se v této kapitole zaměříme, jak danou 

žádoucí dynamiku nastolit (6). 

4.5.1 Principy zlepšování procesů 

V současných podmínkách by neměl žádný podnik ignorovat potřebu zvyšování 

produktivity a zároveň se nemůže žádný zaměstnanec vyhnout zodpovědnosti při 

zlepšování procesů. Prvním krokem ke zvýšení produktivity je položení úvodních 

otázek, jako jsou: „Je možné zlepšit tento proces?“ nebo „Jsou tyto kroky ve výrobě 

opravdu nutné?“ Tyto otázky patří mezi základní, když se začínáme zabývat jakýmkoliv 

problémem zvyšování produktivity a když si budeme na ně schopni pravdivě a upřímně 

odpovědět, můžou nás odpovědi i překvapit (6). 

Při analýze studujeme metody, přičemž jako první rozložíme proces na jednotlivé 

elementy, které zaznamenáme podle toho, jak jdou po sobě. K tomuto zaznamenání 

můžeme použít několik způsobů. Při jednodušších procesech postačí seznam, u těch 

složitějších sestrojujeme diagramy sledující stopu každého elementu. S počtem operací 

se obvykle zvyšuje doba analýzy. Formulace otázek je vždy důležitá, ale pravdivé 

odpovědi na otázky Co, Kdy, Kde, Jak, Proč, Kdo umožní každému, kdo analyzuje 

proces najít současné problémy i způsob zlepšující daný stav (6). 
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Ve fázi, kdy již známe problémy je třeba zapojit inspiraci a kreativitu při hledání 

lepšího řešení. Zde platí pravidlo, že víc hlav víc ví a čím více jich můžeme při hledání 

zlepšených metod zapojit, tím lépe. Existuje řada metod, využívaných jak v rámci 

týmového řešení problému, tak při moderovaných workshopech, podporujících 

kreativitu:  

 Moderační techniky 

 Brainstorming 

 Analytické nástroje 

 Grafické nástroje (6) 

Z pohledu průmyslového inženýrství patří mezi základní principy zlepšování procesů 

následující „zlatá čtyřka:“ 

 Eliminace 

 Zjednodušení 

 Kombinace 

 Změna pořadí (6) 

Dalším krokem je zavedení nových metod do praxe. Pokud jsou pracovníci, kterých se 

tyto nové metody týkají zapojeni do vytváření těchto metod, neměly by při jejich 

zavádění nastat potíže. Jestliže má mít nová metoda úspěch, musí být organizaci 

prospěšná. Pracovníci mívají přínos z následujících aktiv, pro ně vyplývajících: 

 Menší námaha 

 Snížení stresových situací 

 Větší uspokojení z práce 

 Větší odměna za zvýšenou produktivitu 
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 Větší bezpečnost práce (6) 

V případě, že se pracovníci při vytváření nových metod neúčastnili, je velice důležité 

s nimi prodiskutovat problematiku nových procesů před uvedením do praxe. Chyba 

v tomto kroku by mohla ovlivnit vlastní nové řešení a snížit jeho potenciál. Dokonce při 

přerušení komunikace by mohlo dojít i k poklesu produktivity. Při zavádění nových 

metod je dobré zvýšit dohled na proces a poskytovat pracovníkům pomoc (6). 

4.5.2 Kontinuální zlepšování procesů 

Termín kontinuální zlepšování procesů označuje filozofii přistupující ke zlepšování, 

jako k nikdy nekončícímu procesu. Dosahuje se tím relativně malých zlepšení 

vedoucích k lepší konkurenceschopnosti (6). 

„Při kontinuálnímu zlepšování se hledá a realizuje zlepšení, zejména v oblastech 

využívání strojního parku, materiálů, lidské práce i pracovních postupů, 

prostřednictvím realizace návrhů a myšlenek autonomních nebo speciálně ustavených 

týmů. Z hlediska teorie řízení je kontinuální zlepšování základním kamenem totálního 

řízení jakosti (TQM)“ (6, s. 142). 

4.6 Efektivnost 

Návyky efektivnosti tvoří základní charakter osobnosti, organizace či podniku, vedou 

nás správnou cestou a umožňují efektivně řešit mnoho problémů a maximalizují 

příležitosti. Vycházejí z principů a přinášejí maximum možných dlouhodobě 

prospěšných výsledků.  Tyto návyky efektivnosti jsou v souladu se zákonem 

označovaným jako „rovnováha P/PS“, který lze pochopit snadno na základě Ezopovy 

bajky o huse a zlatém vejci (1). 

„Jednoho dne uvidí chudý rolník v hnízdě své oblíbené husy třpytit se zlaté vejce. 

Nejdříve si pomyslí, že ho šálí zrak. Nakonec se ale rozhodne zjistit, jakou má cenu. 

Když zjistí, že vejce je z ryzího zlata, nemůže uvěřit svému štěstí! Když následující den 

objeví další zlaté vejce, je jako u vytržení. Den po dni se probouzí s myšlenkou na další 

zlatá vejce – a nachází je. Brzy se stane pohádkově bohatým člověkem. Jenže bohatství 
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vyvolává chamtivost a netrpělivost. Protože nechce čekat, až mu husa další den snese 

nové vejce, rozhodne se ji zabít a vzít si všechna vejce najednou. Když husu vykuchá, 

žádné vejce neobjeví. Nemá ani zlatá vejce, ani možnost je získat, protože zabil husu, 

která je snášela.“ (1, s. 67) 

V základu této bajky můžeme nalézt přírodní zákon, princip a to základní definici 

efektivnosti. Většina lidí vidí efektivnost z pohledu zlatého vejce – čím více produkuji a 

čím více toho udělám, tím jsem efektivnější, ale pokud se soustředíme na zlaté vejce a 

nebudeme se starat o husu, brzy o ni a tím i o vejce přijdeme. Pokud se ale budeme 

naopak starat jen o husu, bez cíle získat zlatá vejce, brzy nebudou peníze a začneme 

řešit problém, jestli se najíst sami nebo nakrmit husu. Základem efektivnosti je proto 

vyváženost – „rovnováha P/PS (1).“ „P zde znamená produkci žádoucích výsledků, PS 

představuje produkční schopnost (schopnost nebo zdroj zaručující produkci zlatých 

vajec“ (1, s. 67). 

4.6.1 Produkční schopnosti v organizacích 

Jedním z cenných aspektů každého správného principu je jeho platnost a použití 

v mnoha různých situacích. V případě, že zaměstnanci při využívání hmotných zdrojů 

organizace nerespektují rovnováhu P/PS, její efektivnost se snižuje a tito lidé po sobě 

zanechávají často umírající husu. Uveďme si příklad, kdy pracovník odpovědný 

například za určitý stroj, chce udělat dobrý dojem na nadřízené. Společnost vykazuje 

rychlý růst a pracovníka už čeká povýšení. Pracovník využívá stroj bez přestávek, 

údržby, ve dne v noci. Produkce jde nahoru, náklady jsou nízké a zisky se rapidně 

zvyšují. Pracovník je povýšen (husa snesla své vejce) a na jeho místo přichází druhý 

zaměstnanec. Zdědil velmi nemocnou husu – poškozený stroj, který je stále více 

poruchovější. Zvětšují se prostoje na údržbu, náklady rostou, zatímco zisk se snižuje. 

Kdo může za ztrátu zlaté husy? No přece druhý zaměstnanec přičemž zdroj sice 

zlikvidoval jeho předchůdce, ale v účetním systému je zaznamenána pouze produkce, 

náklady a zisk. Rovnováha P/PS je tedy obzvláště důležitá v případě lidských zdrojů 

organizace, což jsou zaměstnanci a zákazníci. Ve většině organizací se řeší zákazníci, 

ale v mnoha se opomíjejí lidé, kteří s nimi přicházejí do styku – zaměstnanci. Princip 
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produkčních schopností říká, že se zaměstnanci musíme jednat tak, jak chceme, aby oni 

jednali s těmi nejlepšími zákazníky (1).  

„Můžete si koupit něčí ruce, ale nemůžete si koupit jeho srdce – jeho nadšení a 

loajalitu. Můžete si koupit něčí záda, ale nemůžete si koupit jeho mozek – jeho tvořivost, 

důmysl a vynalézavost. Pečovat o PS znamená chovat se k zaměstnancům stejně, jako se 

chováme k zákazníkům. Musíme s nimi jednat jako s někým, kdo si nás dobrovolně 

vybral, kdo nám dobrovolně, sám od sebe, nabízí to nejlepší – své srdce a svůj rozum“ 

(1, s. 71). 

4.6.2 Produktivita práce 

Produktivita jakékoliv činnosti ve výrobním procesu se rovná podílu výstupu a práce 

nutné k jeho dosažení. Z toho vyplývá, že produktivitu je možné zvýšit už pouhým 

urychlením potřebných činností a tím udělat stejné množství práce za kratší čas. Jednou 

z cest, jak tohoto dosáhnout, je reorganizovat pracovní prostor. Možností je i pouhé 

zvýšení pracovního nasazení a úsilí. Vlastní práce se tedy nemění, pouze se zavedou 

způsoby, jak ji dělat rychleji. Jelikož výstup výrobního procesu je úměrný činnostem 

v něm probíhajících, dosahujeme vyššího výkonu za hodinu (7). 

Dále bereme v potaz účinnost jako výstup utvořený jistým typem pracovní operace. Při 

operaci s vyšší účinnosti získáváme výstup vyšší úrovně a naopak. Proto musíme 

zvyšovat produktivitu uspořádáním materiálových a pracovních toků ve výrobním 

procesu tak, aby generovaly vysoké výstupy – měly velkou účinnost (7). 

Způsobem zvyšování účinnosti je například automatizace, jelikož s pomocí strojů jsou 

zaměstnanci schopni produkovat vyšší výstupy. Další možností je zjednodušení 

pracovních postupů. Pro zvýšení účinnosti tímto způsobem je třeba vytvořit procesní 

mapu výrobního procesu, u kterého požadujeme zvýšit účinnost. Tato procesní mapa 

musí obsahovat veškeré činnosti, které musíme spočítat, abychom věděli, s kolika 

operacemi se začínalo. Poté stanovíme cíl snížení počtu operací. Při zjednodušování 

pracovních postupů lze podle zkušeností předpokládat třiceti až padesátiprocentní 

snížení počtu operací. Při kladení otázky, proč se jednotlivé činnosti provádějí, zjistíme, 

že pro řadu z nich není žádný rozumný důvod (7). 
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4.6.3 Motivace 

Pracovníci mají celou škálu tužeb, potřeb, přání. Manažeři je poté motivují tím, že se 

snaží tyto tužby a potřeby naplnit a tím povzbudit zaměstnance k vyššímu pracovnímu 

nasazení (7). 

Můžeme použít několik přístupů k dosažení vyšší motivační úrovně. Je důležité zjistit 

co zaměstnanci očekávají a co si přejí. Podle výzkumů lidé na nízkých pozicích hledají 

pracovní jistotu, sociální zabezpečení, dostatečný plat a manažery, kteří jim budou 

naslouchat. Při postupu na vyšší pozice tužby a přání přibývají a mění se. Pokud 

chceme zvýšit produktivitu, je potřeba aby zaměstnanci věděli, jaký z toho budou mít 

prospěch. Zaměstnanci jsou také rádi, když jsou vyslyšeny jejich vlastní návrhy. 

Manažeři vytvářejí pracovní prostředí působící na pracovníky v pozitivním směru, aby 

bylo dosahováno společných cílů (7). 

4.6.4  Kontrola 

Je vhodné měřit vykonanou práci, aby bylo možné určit míru plnění cílů a dodržování 

stanoveného plánu. Ať už kontrolujeme stav výrobních procesů, nebo jakost produktů 

postupujeme vždy stejně: 

 Určíme standardy 

 Měříme vykonanou práci vzhledem k těmto standardům 

 Korigujeme odchylky od těchto plánů (7) 

Standardy jsou metrem pro vykonanou práci. Manažeři pomocí principu kritických 

kontrolních bodů sledují stěžejní části výrobního procesu a jeho dodržování vzhledem 

k plánům (7). 

4.7 KAIZEN 

Pojem KAIZEN skrývá ve své podstatě neustálé zdokonalování a zlepšování, týkající se 

nejen podnikových záležitostí, ale všech oblastí. Jde o postupné kontinuální zlepšování 
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pomocí malých změn. Metoda KAIZEN má své kořeny v Japonsku, z čehož vyplývá, že 

japonské firmy nemohou dlouho zůstat beze změny. Díky tomu se japonské firmy 

prosadily na světových trzích. KAIZEN je pojmem zastřešujícím metody jako jsou: 

 Absolutní kontrola kvality 

 Zvyšování produktivity 

 Systém zlepšovacích návrhů 

 Automatizace 

 Orientace na zákazníky 

 Dobré vztahy mezi managementem a zaměstnanci (8) 

Základním poselstvím metody KAIZEN je, aby došlo každý den k pozitivní změně, 

nejlépe se zapojením lidí na všech úrovních organizační hierarchie (8). 

4.7.1  Inovace 

Podniky by měly být schopny inovace v oblasti produktů, služeb, firemních procesů i 

celých podnikatelských systémů a samostatných manažerských modelů firmy. 

Z hlediska konkurenceschopnosti jde o neustálý rozvoj inovačních schopností firmy a 

větších změn nazývajících se inovace. Je důležité najít správný rytmus těchto změn. 

Jelikož zákazníci a konkurenti jsou nevyzpytatelní, přičemž ani není důležité, co říkají, 

ale co doopravdy činí, je lepší být připraven na cokoliv, než se pokoušet vše 

předpovídat (5). 

4.7.2 Inovace výrobků, služeb a procesů  

Nejčastější inovace se obvykle týkají inovace výrobků, služeb, či vstupu na nový trh. 

Cíle podniků jsou většinou následující: 

 Více proniknout na existující trh – zvýšení prodeje, obsazení nových segmentů 

trhu 
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 Zvýšení efektivity prodeje – rychlejší obsluha zákazníků, rozšíření nabídky na 

internet 

 Zlepšení produktů a služeb – nové funkce 

 Nové produkty – pro nové i stávající zákazníky (5) 

4.7.3   Inovace a KAIZEN 

K pokroku existují 2 přístupy: 

 Gradualistický 

 Skokový (8) 

Západní firmy dávají přednost inovaci a tím skokovému přístupu k pokroku, zatímco ty 

japonské volí gradualistický. Inovace je vnímána jako technologický pokrok, či 

zavedení nejnovějších manažerských koncepcí a výrobních technologií. Je skoková a 

tím i dramatická. Naopak metoda KAIZEN je často nenápadná a její pokroky jsou 

zřídkakdy ihned k vidění. KAIZEN je kontinuální proces oproti inovaci, která je obecně 

jednorázovým dějem. Velkým rozdílem je také skutečnost, že KAIZEN nezbytně 

nevyžaduje velké investice, ale trvající úsilí a angažovanost (8). 

Inovace je jednorázová záležitost, jejíž účinky časem upadají vlivem silné konkurence a 

úpadku standardů. KAIZEN je neustále probíhající proces zlepšování, jehož účinky jsou 

kumulativní a představují trvalý vzestup. Pro podnik je tedy nejvýhodnější kombinace 

těchto dvou metod (8). 
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Obrázek 2: Inovace plus KAIZEN. (8) 
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 NÁVRH TESTOVACÍCH PROSTOR 5

K dosažení cíle bakalářské práce vytvořím návrh testovacího prostoru, díky kterému, 

v případě realizace návrhu, dojde ke zvýšení produktivity. Vyčíslím náklady realizace 

tohoto návrhu a uvedu jeho přínosy. 

5.1 Nynější cesta výrobku 

V podniku probíhá v současné době testování jednotlivých vyrobených komponentů a 

výrobků přímo na pracovišti, na kterém se vyrábějí, čímž vzniká nepřehledná situace. 

Naprogramované výrobky je možno nedopatřením zaměnit za ještě nenaprogramované. 

Tyto osazené a naprogramované desky plošných spojů je poté potřeba otestovat a 

vzniká situace, při které je možno výrobky v různých fázích zaměnit. Dohledáváním a 

přehazováním boxů s výrobky je spojeno nejen riziko, že některé výrobky budou 

testovány dvakrát ale také, se značně prodlužuje čas potřebný k otestování jednotlivých 

výrobků. Mezi jednotlivými fázemi jsou mnohdy výrobky přesouvány do úložných 

prostorů, z důvodu uvolnění místa na pracovišti a roste doba výkonu. 

 

Obrázek 3: Původní cesta výrobku (zdroj: vlastní zpracování) 

5.2 Organizace testovacích prostor 

Po osazení součástek na desky plošných spojů, se v mém návrhu výrobky přesunou do 

testovacích prostor, na pravou stranu objektu. Zde bude policová konstrukce s výrobky, 

u kterých je potřeba nahrát program a otestovat jejich funkčnost. Ve středové části 

objektu bude probíhat samotná instalace softwaru a testování. Po úspěšné kontrole se 

výrobky přesunou na levou stranu objektu do regálu s otestovanými výrobky. Na konci 

tohoto regálu se bude nacházet balící pult, na kterém bude možné výrobky jednoduše 

zabalit a připravit k expedici.  
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Obrázek 4: Návrh testovacích prostor. (zdroj: vlastní zpracování) 
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5.3 Nová cesta výrobku 

Po realizaci návrhů by z původní cesty výrobku odpadly přesuny do úložných prostorů a 

samotné veškeré potřebné činnosti by probíhaly na jednom místě - v testovacích 

prostorech. Nastala by tedy časová úspora. 

 

Obrázek 5: Cesta výrobku po realizaci návrhu. (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Návrh spočívá v zařízení nových prostorů, nacházejících se v objektu firmy, které zatím 

nejsou využívány. V těchto prostorách bude, po jejich zařízení, probíhat nahrávání 

programů na potřebné hardwarové prvky, testování jejich funkčnosti, až po konečné 

zabalení výrobku a expedici.  

Aby tyto prostory splňovaly nároky výroby, je třeba je vybavit vhodnými prvky pro 

uložení výrobků a jejich rychlé otestování a zabalení. Při výběru jsem dbal na dobrou 

funkčnost, stabilitu, kvalitu i cenu. 

 Po konzultaci s jednatelem firmy, inženýrem Davidem Románkem, aby navrhovaný 

prostor splňoval jistá kritéria, jsem vybral následující vybavení a zařízení do testovacích 

prostor. 
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5.3 Testovací pult a počítačová skříň 

V blízkosti testovacího pultu se bude nacházet počítačová skříň, do které se vloží již 

pořízený, aktuálně používaný hardware, k programování a zkoušení jednotlivých 

výrobků. Tato počítačová skříň bude pojízdná, aby bylo v případě potřeby možno 

přejíždět od počátku regálu s neotestovanými výrobky až po konec regálu 

s otestovanými výrobky. Také pro případ těžkých výrobků, se kterými by byla obtížná 

manipulace, ale přesto by bylo třeba je vícekrát testovat nebo s nimi manipulovat. 

 

Obrázek 6: Počítačová skříň. (15) 
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5.4 Skladovací regál 

Pro uložení výrobků jsem vybral regál, který je možno vedle sebe spojovat bez 

omezení. Tyto regály mají 10 polic, což by mělo dostačovat pro uložení velkého 

množství výrobků a jejich přehlednému řazení. Nosnost je až do čtyřset kilo (18). 

Na každou stranu navrhovaného prostoru by se použil jeden regál a v případě potřeby 

by se mohl rozšířit o další. 

 

Obrázek 7: Skladovací regál. (18) 
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5.5 Balící pult 

Pro balení výrobků jsem vybral profesionální balící stůl, který lze individuálně 

konfigurovat: nastavit výšku, skladovací polici, podstavnou zásuvku. Téměř vše jde 

nastavit podle potřeby, což by umožnilo efektivním způsobem zabalit veškeré výrobky. 

Stůl má extrémně stabilní ocelovou konstrukci, z čehož vyplývá, že by měl bez 

problémů unést jakékoliv výrobky firmy IMF soft s.r.o. (19). 

 

Obrázek 8: Balící stůl. (19) 

 

5.6 Podmínky realizace 

Při realizaci návrhu testovacích prostor by bylo nutné investovat do uvedeného 

vybavení: 

 Testovací pult by vyšel na 2 260 Kč (20). 
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 Počítačová skříň by stála 11 696 Kč (15). 

 Skladovací regál 2 krát 2 813 Kč (18). 

 Balící stůl 12 200 Kč (19). 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Celkem by tedy realizace tohoto návrhu vyšla na 31 782 

Korun českých. 

5.7 Přínosy 

Produktivitu je možné zvýšit pouhým urychlením potřebných činností a tím udělat 

stejné množství práce za kratší čas (7). Firma IMF soft s.r.o. považuje konkrétní čísla za 

svou konkurenční výhodu. Vyjádření úspor provedu odborným odhadem. Berme 

původní čas práce na výrobku od dokončení výroby po expedici jako 100%. V tomto 

čase je výrobek programován (oživen), testován a balen. Po zařízení testovacích prostor 

nastane sedmiprocentní časová úspora při manipulaci s výrobky a tříprocentní úspora 

při balení výrobku. Celková časová úspora tedy činí 10%. Pro lepší představu uvedu 

příklad. Pokud by hypoteticky byl čas oživení, testování a balení výrobku 120 minut, 

poté by časová úspora činila 12 minut. Dalším velkým přínosem navrhovaných změn 

bude zvýšení přehlednosti. Díky tomu nebude hrozit záměna výrobků otestovaných 

s neotestovanými nebo opětovné programování stejného výrobku. 

5.8 Udržení výsledků 

Pro monitorování pracovního výkonu a maximalizaci využití návrhu testovacích 

prostorů doporučuji využít GIRITON systém. Je to moderní systém zaznamenávající 

docházku do zaměstnání a pracovní výkon. Implikací tohoto systému by došlo ke 

zvýšení pracovního nasazení. Nasbíraná data by také mohla sloužit managementu jako 

zdroj informací pro další návrhy a zefektivňování výroby (22). 

  



 

45 

 ZÁVĚR 6

V této bakalářské práci jsem představil firmu IMF soft s.r.o., která působí v oblasti 

výroby mikroprocesorových systémů a funguje od roku 2005. V analytické části jsem 

popsal průběh zakázky a představil provozní problémy, se kterými se firma potýká. 

Použitím SLEPT analýzy jsem identifikoval vnější prostředí firmy a SWOT analýzou 

jsem zhodnotil silné a slabé stránky firmy a popsal příležitosti a hrozby. V teoretické 

části jsem popsal produktivitu, procesy, manažerské přístupy k řízení v organizacích a 

porovnal inovaci, jako západní přistup ke zlepšování podnikání, oproti japonské metodě 

KAIZEN. V návrhové části jsem předložil návrh testovacích prostorů zvyšujících 

efektivitu výroby, zhodnotil náklady na realizaci tohoto návrhu a ukázal úspory, které 

by realizace tohoto návrhu přinesla. Budu velice rád, jestli tato práce pomůže firmě IMF 

soft s.r.o. zlepšit své procesy a zvýšit hospodářský výsledek. 
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DPS – deska plošných spojů 

DPH – daň z přidané hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 SEZNAM GRAFŮ 9

Graf 1: Prognóza inflace.  ............................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

   SEZNAM OBRÁZKŮ 10

Obrázek 1: Organizační struktura podniku. .................................................................... 13 

Obrázek 2: Inovace plus KAIZEN .................................................................................. 37 

Obrázek 3: Původní cesta výrobku ................................................................................. 38 

Obrázek 4: Návrh testovacích prostor. ........................................................................... 39 

Obrázek 5: Cesta výrobku po realizaci návrhu. .............................................................. 40 

Obrázek 6: Počítačová skříň. .......................................................................................... 41 

Obrázek 7: Skladovací regál. .......................................................................................... 42 

Obrázek 8: Balící stůl. .................................................................................................... 43 

 


