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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a současnými procesy ve zvolené společnosti 

zabývající se výrobou a prodejem plastových výrobků. Práce je zaměřena zejména na 

analýzu procesů v oblasti plánování, průběhu a dokumentace výroby. Součástí práce je 

návrh řešení vedoucí k zefektivnění činností spojených s výrobou za pomoci uvedeného 

návrhu řešení. 

 

Klíčová slova: analýza podniku, malý podnik, informační systém, ERP, výroba 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on analysis of current processes in a selected company 

which produces plastic products. Main fields of the thesis are planning, progress and 

documentation of production. Suggestion of solutions is included in the thesis which 

could improve the effectivity of production processes using montioned solution. 

Key words: company analysis, small business, information system, ERP, manufacture 
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ÚVOD 

Informační systémy jsou v dnešní době nezbytnou součástí každého podniku. Pokud 

chce jakýkoliv podnik v dostatečné míře konkurovat na trhu, měl by disponovat takovým 

informačním systémem, který mu pomůže v řízení celkového chodu podniku, a to tak, 

že současně umožní zefektivnění podnikových procesů. 

V Informační procesy pomáhají v současném globalizujícím se světě zrychlit výměnu 

informací, pomáhají uspokojovat specifické požadavky zákazníků a umožňují efektivní 

spolupráci s dodavateli. Podnikové informační systémy se staly prostředkem k řízení 

celopodnikového plánování finančních, materiálních i lidských zdrojů. (12) 

Dnešní podniky mohou vybírat z nepřeberné škály možností, jak zabezpečit zpracování 

podnikových informací. Rozhodnout se mohou pro vývoj systému na míru, dodávku 

standardního ERP řešení, nebo pro pronájem informačního systému prostřednictvím 

internetu. (12) 

Nelze opomenout ani revoluční pokrok v nabídce moderních technologií, nebývalý 

marketingový tlak dodavatelů a tvrdší konkurenční boj v globální ekonomice. (12) 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této závěrečné práce je analýza procesů ve zvolené výrobní společnosti a její 

následná optimalizace za účelem zefektivnění činností spojených s výrobou. Vybraná 

společnost nedisponuje žádným informačním systémem. 

Na úvod v první části si vysvětlíme základní definice informačního systému a poté 

rozebereme, co to jsou podnikové informační systémy z hlediska historie a 

charakteristiky. 

Druhá část bude orientovaná na analýzu současného stavu, ve které si popíšeme historii 

společnosti, předmět podnikání a poté vypracujeme analýzu průběhu výroby a nákupu a 

logistiky ve zvolené společnosti. Analýzy vyhodnotíme a poté vydefinujeme požadavky 

na zefektivnění procesů souvisejících s výrobou. 

Třetí část práce se bude zabývat vytvořením návrhu možných řešení. Možné řešení je 

navrhnuto pomocí cloudového úložiště. Jsou vybrány 3 společnosti poskytující cloudové 

úložiště, které jsou následně ohodnoceny plusy a mínusy. Po zhodnocení výsledků je 

vybrána jedna společnost a následuje popis přínosů pro zvolenou společnost. Jako 

podprodukt je navrhnuto obecné řešení pomocí informačního systému, jeho návrh a 

obecný postup implementace a následně přínosy pro zvolenou společnost. V poslední 

řadě se oba dva návrhy řešení porovnávají a následuje obecné ekonomické zhodnocení 

a finanční zátěž pro zvolený podnik. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Informační systémy 

Jako všechna ostatní odvětví a obory, tak i obor informatiky se snaží uspořádat svoji 

oblast zájmu. (1) 

Obecná definice charakterizuje systém jako soubor vazeb a prvků. Vazby mezi 

jednotlivými prvky mohou být jedno směrné nebo obousměrné. Systém je 

charakterizován vstupními a výstupními vazbami, díky nimž může získávat informace 

z okolí, nebo okolí informace předávat. Na systémy se nahlíží z hlediska toho, jak 

komunikují se svým okolím. (2) 

2.1.1 Popis informačního systému 

Takovýto systém lze chápat jako nějaké uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a 

informačními zdroji a procesy, díky nimž jsou zpracovávána za účelem dosažení 

stanovených cílů. (3) 

V Informačním systému se nachází automatizované i neautomatizované činnosti. 

Činnosti automatizované jsou podporovány softwarem, který je tvořen souborem 

programových jednotek a jejich vazeb. Software určený pro použití uživatelem 

nazýváme aplikací (aplikačním softwarem). Informační systémy jsou dále rozdělovány 

dle určitých kritérií klasifikací. (4) 

2.2 Podnikové informační systémy 

Podnikové informační systémy neboli ERP systémy (Enterprise Resource Planning) 

jsou software, který slouží ke zlepšení podnikových funkcí, jež zahrnují například 

finance, prodej, plánování, nákup a logistika. Podnikové informační systémy můžeme 

chápat jako účinný nástroj pro plánování a správu klíčových podnikových procesů. 

Podnikové informační systémy využívají jednotnou databázi a umožňují přístup k jeho 

funkcím v reálném čase ve všech úrovních podniku. Tento přístup umožňuje podniku 

efektivní přeměnu vstupů na výstupy pomocí dostupných zdrojů. (5) 
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2.2.1 Vývoj ERP systémů 

Podnikové informační systémy v České republice, ale i v zemích Evropy a Spojených 

státech prošly mnohaletým vývojem. Tento vývoj přinesl jak své přínosy, tak i své 

slabiny a různá omezení. S dnešní rychlostí vývoje informačních technologií, ale i 

dalších oborů, kterých se dotýká tržní prostředí, se mění také přístup k podnikovým 

informačním systémům. Mění se vlastnosti, možnosti, dostupnost, aj.. (6) 

 

Obrázek č. 1 Vývoj ERP systémů (Zdroj: (7)) 

2.2.2 ERP systémy v 70. a 80. letech 

ERP systémy se vyvíjejí již desítky let. Jejich historie se datuje od příchodu počítačů. 

První softwarové aplikace byly systémy na řízení financí a účetnictví, ke kterým byla 

v 50. letech doplněna kontrola majetku a zásob. Zrození ERP systémů, které využívají 

počítačové technologie, se datuje od počátku 60. let, kvůli požadavkům výrobních firem 

na materiálové plánování výroby MRP (Material Requirements Planning). Od prvního 

nasazení automatizovaného systému byly následující implementace MRP systému čím 

dál rozsáhlejší. Rozsáhlejší implementace si vyžádala vznik servisních týmů a také 

dostatečně výkonný hardware. V 70. letech se proto v průmyslu masivněji rozvíjela 

střediska se sálovými počítači. (8) 

Počátkem 70. let také vznikaly první softwarové korporace. V roce 1972 vznikl SAP a 

v roce 1975 Lawson Software. Funkcionalita, která pokrývá řízení výroby se do MRP 

systémů začala implementovat od roku 1976. Další dva roky byly ve znamení vstupu 
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nových společností na trh Oracle, JD Edwards, Baan. V roce 1979 Lawrence Ellison, 

zakladatel Oracle, přichází na trh s první relační databázovou platformou. Konec 70. let 

se nesl ve znamení systému MRP II, což je původní koncept MRP, rozšířený o plánování 

všech výrobních zdrojů. Roku 1987 vstupuje na trh další významná IT korporace – 

PeopleSoft, která se zaměřuje na vývoj softwaru pro podporu lidských zdrojů (příloha 

č. 1). Zakomponováním procesů řízení lidských zdrojů a kapitálových zdrojů do oblasti 

plánování a řízení výroby znamenal průlom. Začíná se prosazovat model klient/server, 

podporující myšlenku zpracování dat v místě jejich uložení, tedy na serveru. (8) 

2.2.3 ERP – ERP II 

V 90. letech byly podniky více orientované na pořizování standardních softwarových 

produktů, které by integrovaly oblast plánování a řízení celého logistického toku 

zakázky. Poptávka rostla, ale pokrytí světového trhu standardními aplikacemi bylo 

minimální. Na toto nejlépe zareagovali tradiční dodavatelé, například Baan v roce 1990 

pronikl do 35 zemí světa, díky prosazování nepřímého obchodního modelu. V roce 1995 

měl Baan už přes 1800 zákazníků. (8) 

Důležitým milníkem pro ostatní korporace byl také rok 1995. Oracle představil sadu 

integrovaného podnikového softwaru – Oracle Applications 10 a JD Edwards uvedl na 

trh ERP řešení JD Edwards OneWorld. Koncem 90. let se JD Edwards mohl pyšnit více 

jak 4700 zákazníky a působil ve více jak 100 zemích světa. Roku 1992 přišel SAP se 

svým řešením SAP R/3 a od té doby je společnost lídrem světového ERP trhu. V oblasti 

řízení lidských zdrojů se na špičku vypracoval i PeopleSoft. (8) 

S rozšiřováním funkcionality na řízení lidských zdrojů a financí a pokrýváním 

specifických oblastí průmyslových podniků jako je řízení projektů a výroba investičních 

celků se v počátcích 90. let začal stále více používat termín Enterprise Resource 

Planning. (9) 

Přelomem nového tisíciletí můžeme vývoj nabídky ERP systému rozdělit na 3 fáze: 

 tradiční způsob implementace ERP systémů, 

 výše zmíněné doplněno o nabídku přednastavených ERP řešení, 

 pronájem ERP systémů. 
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Společnost PeopleSoft se v roce 2000 sloučila s Oracle. V roce 2005 vstoupila na trh 

společnost Microsoft se svým řešením dnes nazývaným Microsoft Dynamics NAV. Od 

roku 2005 se začaly zavádět progresivnější modely, které se dají charakterizovat pojmy 

SaaS (Software as a Service) a cloud computing. (8) 

2.2.4 ERP III 

Díky příchodu sociálních sítí jsou ERP systémy ještě více otevřeny pro uživatele. Web 

2.0 a jeho koncepce Enterprise 2.0 má vymoženost, díky které může zapojit veřejnost 

do vytváření vlastních návrhů produktů a služeb. Nový trend znamená CRM (Customer 

Relationship Management) naruby. (8) 

Významným atributem nadcházející etapy ERP III je změna prodejních modelů, kdy je 

licenční model nahrazen řešením SaaS a cloud computingu. 

Stále více se integrují komunikační platformy či chaty, díky kterým by mělo dojít 

k nárůstu vnitrofiremní komunikace. Zapojení zákazníků do podnikového dění je 

trendem dnešní doby. Díky volnosti a novým možnostem se rozhodování o nových 

obchodních modelech, o nových designech produktů a o dalších věcech už neodehrává 

za zavřenými dveřmi. Rozhodování probíhá ve spolupráci s komunitami podnikových 

příznivců. (8) 

2.3 Základní principy ERP 

Základem ERP systému je jedna společná databáze. Díky této databázi, jsou systémy 

schopny podporovat procesy (např. plánování a řízení výroby) související s ekonomikou 

podniku.(10) 

Charakteristickým rysem ERP je pak společné využití dat. Například data nákupu jsou 

zakládána zaměstnanci nákupního oddělení. Účetní oddělení, která pracují s konty 

jednotlivých nakupujících, jsou pak schopny si všechna data zobrazit a popřípadě je i 

rozšířit o svá specifická data. (10) 

Díky všeobecnému a úplnému propojení komponent s určitým obchodním procesem, 

můžeme data zadávat pouze jednou. Po zadání dat jsou tato data ihned přístupná ve 

všech zbývajících komponentech. Platí i naopak, že data určitého obchodního případu 

musí být předána do aplikačních komponent. Díky datům, se kterými systémy ERP 
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pracují, tyto systémy hraničí s manažerskými informačními systémy, díky kterým je 

možnost provádět analýzy dat. (10) 

Systémy jsou založeny na jednotném vývojovém konceptu. Tento koncept má pak 

obvykle podobu vrstvového modelu. Spodní úroveň patří základnímu systému. Systémy 

také pracují s jednotnými standardy. Můžeme konstatovat, že ERP systémy nejsou 

určeny k nasazení na jedno pracoviště. Podporují funkce, které využívá více pracovníků 

různých oddělení. Z tohoto důvodu je nezbytná vrstvová architektura klient/server, která 

odděluje vrstvu databáze, aplikace a prezentace. (10) 

2.4 Rozdělení ERP systémů 

Systémy můžeme dělit z více pohledů, například podle druhu nosičů informací v nich 

obsažených na: 

 informační systém primárně podporovaný informační a komunikační technologií 

– informace zapsané na relační databázi, 

 formalizovaný informační systém – informace na klasických nosičích 

(dokumenty), 

 obecně komplexní sociotechnický systém podniku – bez zaznamenaných 

informací (11). 

Podle dalšího pohledu můžeme systém dělit podle schopnosti pokrýt a integrovat 4 

interní procesy: 

 výroba, 

 nákup, 

 lidské zdroje, 

 ekonomika (8). 

2.4.1 All-in-one 

Systém All-in-one je systém ERP, který je schopen pokrýt a integrovat všechny výše 

zmíněné procesy. Do této kategorie spadají také některá univerzální ERP řešení, které 

ale nedokážou pokrýt proces řízení lidských zdrojů. Segment All-in-one ERP systémů 
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zahrnuje substituty, jejichž podíl na trhu lze porovnávat. Specifická kategorie je u 

světových lídrů – SAP a Oracle. Řadíme je mezi All-in-one systémy. (8) 

2.4.2 Best of Breed 

Do kategorie ERP se řadí i systémy, které nutně nepokrývají a neintegrují všechny čtyři 

interní procesy. Buď poskytují špičkovou funkcionalitu, nebo se orientují výhradně na 

určité obory podnikání. V praxi jsou pak tyto systémy  nasazovány samostatně, nebo 

můžou tvořit součást koncepce s jiným podnikovým informačním systémem. Kategorii 

umíme vymezit, nelze ji však přesně změřit. (8) 

2.4.3 Lite ERP systémy 

Vyznačují se nižší cenou a počtem omezení. Specifická nabídka pro trh malých a středně 

velkých firem. Limitována jsou v některých oblastech například budoucí rozšíření o 

další moduly, počet uživatelů, aj.. Tato omezení ale neznamenají, že by se jednalo o 

„nedokončený systém“. 

 

Tabulka č. 1: Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření (Zdroj: (8), upraveno 
autorem) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One Schopnost pokrytí 

všech klíčových 

procesů 

Vysoká úroveň 

integrace 

Nižší detailní 

funkcionalita, nákladná 

customizace 

Best-of-Breed Orientace na specifické 

obory, nemusí 

pokrývat všechny 

klíčové procesy 

Špičková 

funkcionalita, 

specifická oborová 

řešení 

Obtížnější koordinace 

procesů, nutnost řešení 

více IT projektů 

Lite ERP Odlehčené verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh 

malých a středních 

firem 

Nízká cena, rychlá 

implementace 

Omezení počtu 

uživatelů, omezení 

možnosti rozšíření, atd. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na popis a analýzu reálné společnosti, se 

záměrem optimalizace jejího výrobního procesu, tedy na návrh řešení, který má vést ke 

zlepšení momentální situace s využitím předcházející teoretické části a informací 

z návštěv výrobního podniku. 

3.1 Popis firmy a její působnost 

Z důvodů zachování citlivých informací a po domluvě s vedením společnosti budu dále 

v textu hovořit pouze o firmě XY. Taktéž názvy a jména budou smyšlená. 

3.1.1 Historie společnosti 

Společnost vznikla v roce 1996 v České republice. Společnost je ryze český výrobce 

hydroizolačních fólií. Společnost působí na trhu od roku 1996, kdy byla zahájena 

distribuce rovných fólií AA, později od roku 2001 byla distribuce rozšířena i o nopové 

fólie AB. Fólie byly vyráběny společností XX, již od 80. let dvacátého století. V dubnu 

roku 2005, odkoupila společnost XY stroje i ochranné známky pro výrobu fólií, a stala 

se jediným vlastníkem technologie na výrobu hladkých a polyetylenových fólií.  

3.1.2 Popis společnosti 

Společnost vyrábí hydroizolační fólie, výseky z fólií a vyfukované plasty. Vlajkovou 

lodí společnosti jsou hladké polyetylenové fólie a nopové polyetylenové fólie. 

Podnikatelským cílem společnosti je dbát na vysokou kvalitu užívaných materiálů a 

precizní dodržování všech výrobních procesů. Společnost distribuuje své výrobky 

z vlastních skladů a prostřednictvím významných distributorů stavebních materiálů 

v České republice i v zahraničí. Realizačním firmám společnost poskytuje všeobecně 

podporu při pokládce a současně na vyžádání poskytuje komplexní školení za účelem 

seznámení se s výrobním programem a s praktickými ukázkami pokládky a svařováním. 
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3.1.3 Předmět podnikatelské činnosti 

Jako je uvedeno výše, společnost se zabývá výrobou hydroizolačních fólií, výseky z fólií 

a vyfukovanými plasty. Produkty se dají dále využít ve stavebnictví, textilním, 

kožedělním, sportovním i automobilovém průmyslu. Vedle vlastní výroby se společnost 

věnuje i distribuci geotextilií, drenážních rohoží, PVC fólií a dalších izolačních 

materiálů. 

3.1.4 ISO Normy a jiné certifikáty ve společnosti  

Zmíněná společnost XY je certifikovaná dle ISO 9001: 

 ISO 9001:2000 – od roku 2003, 

 ISO 9001:2009 – do roku 2010, 

 ISO 9001:2015 – doteď, probíhá trojroční recertifikace. 

Organizace díky těmto ISO normám získala: 

 větší propojenost obecného managementu firmy a řízení kvality, 

 zavedení systému řízení rizik, 

 zefektivnění nakládání se zbytkovým odpadem. 

Norma 9001 tvoří systém managementu kvality. ISO norma dále také zabezpečuje 

standardy dle Evropské Unie. Společnost provádějící kontrolu ISO norem, prověřila a 

shledala systém managementu kvality pro předmět činnosti vývoje a výroby plastových 

výrobků a zajištění souvislosti včetně prodeje a technického poradenství vyhovujícím. 

Dalšími certifikáty, kterými společnost označuje své výrobky, jsou: 

 certifikát o prorůstání kořenů, 

 certifikát o chemické odolnosti, 

 certifikát o odolnosti vůči radonu. 

Společnost sama testuje své výrobky na dané vlastnosti a v případě úspěšného složení 

daného testu je výrobku touto společností udělen daný certifikát. 
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3.2 Analýza současného stavu 

V analýze společnosti XY jsem se zaměřil primárně na postup výroby a současně na tok 

materiálu a informační tok. Analýzu se pokusím prezentovat pomocí diagramů, 

s vysvětlením zodpovědných osob, toku informací, materiálu a celkový průběh výroby. 

Díky složitosti celkového průběhu výroby produktů a kvůli zveřejňování citlivých 

informací spojených s výrobním procesem budou některé procesy zjednodušené a taktéž 

výrobní stroje a technika nemůžou být zveřejněny. 

3.2.1 Výrobní proces 

Každá výroba produktu musí začít u kontroly dostatku surovin potřebných pro výrobu. 

Pokud se na skladě nenachází dostatečné množství surovin pro výrobu produktu, musí 

se začít od nákupu potřebných surovin pro výrobu a jeho logistiky. Stav surovin na 

výrobu je zaznamenáván v účetním programu POHODA, ale přístup do náhledu 

skladových zásob má pouze nejvyšší vedení a účetní úsek podniku. Vedoucí skladu a 

skladníci tuto možnost postrádají, tudíž všechny informace o skladových zásobách si 

vedou sami ve formě tabulek v komerčním tabulkovém editoru. 

Pro jednodušší znázornění jsem proces nákupu a logistiky rozdělil na menší celky, 5 

hlavních procesů. Každý hlavní proces je nezbytnou součástí pro výrobu vysoce 

kvalitního produktu. 
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Obrázek č. 2 Mapa hlavních procesů postupu nákupu a logistiky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tento základní model znázorňuje logicky nejzákladnější části průběhu nákupu a 

logistiky. Od informace o zakázce až po předání na sklad. Avšak není dostačující pro 

zobrazení větší části procesu. V následujícím kroku rozeberu těchto 5 procesů o úroveň 

hlouběji a podrobněji. 

V přípravné fázi se první dozvídáme o informaci o zakázce (poptávka zákazníka, 

nabídka do soutěže o zakázku, objednávka o provedení prací) a obchodní referent 

předvýrobní a výrobní přípravy předává požadavek na vedoucího skladu nebo na 

skladníka (vedoucí skladu a skladník nesídlí ve stejné budově podniku) na zjištění 

dodavatelů hlavních materiálů a zařízení včetně cenových nabídek. Výběr dodavatele se 

může provést už v této fázi. Nejvýhodnější nabídku pak obchodní referent předloží 

vedoucímu obchodního ekonomického a technologického úseku (VOETÚ) ke 

schválení. 

V předvýrobní fázi, po uzavření objednávky, se provádí SoD (smlouva o dílo) a 

technická kontrola na dodávku, vyhotoví se výpis materiálu, a pokud je specifikace 

hlavního materiálu, předá jej 1x vedoucímu skladu a 1x obchodnímu referentovi. 

Materiál se buď vybere z hodnocení smluvních dodavatelů anebo se rozešle poptávka 

na potencionální dodavatele. Z nabídek je vybrána nejoptimálnější verze, kterou 

schvaluje vedoucí obchodního ekonomického a technologického úseku (VOETÚ). 

V realizační fázi vystaví technik žádanku na dodávku materiálu ve formě tabulky 

v programu Microsoft Excel. Žádanka musí obsahovat druh materiálu, množství, termín 

dodání a dále také požadavky na dokumenty (prohlášení o shodě, atest, bezpečnostní 

list, aj.). Požadavky na materiál musí být v časovém souladu s termínem dokončení 

zakázky tak, aby zásobování bylo plynulé, v požadovaném množství, čase a kvalitě. Na 

základě této žádanky vedoucí skladu vystavuje objednávku na dodavatele ve formě 

tabulky v programu Microsoft Excel, který byl vybrán v předvýrobní fázi. 

Objednávka může být vystavena pouze vedoucím skladu nebo skladníkem, ve 

výjimečných případech může objednávku vystavit pracovník, který byl určen vedoucím 

obchodního, ekonomického a technického úseku. Objednávka je vystavována na 

formuláři (musí obsahovat určitá data) nebo na firemním dopise. Objednávky jsou dále 

evidovány v knize objednávek a tuto činnost zajišťuje vedoucí skladu. Potvrzení od 

prodávajícího o závazné objednávce se provádí do objednávky. 
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Obchodní referent musí zajišťovat dodávky materiálu tak, aby nevznikaly nadměrné 

zásoby. 

Materiál je přebírán od dodavatele nebo přepravce skladníkem. Při přebírání dodávky 

musí být zkontrolováno množství, úplnost a kvalita, dále nepoškozenost, související 

doklady a dodací list. Pokud skladník podezřívá dodávku jako poškozenou, reklamaci 

uplatňuje ihned při přebírce, a to písemnou formou a kopii případné reklamace předává 

obchodnímu referentovi, který ji pak dále administrativně vyřizuje. Skladník dále 

odpovídá za uskladnění materiálu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení. 

Evidenci bezpečnostních listů a nebezpečných odpadů zajišťuje technik a současně také 

provádí kontrolu, zda jsou tyto listy umístěny ve výrobním provozu. 

Systém dokládání atestů od materiálů se dělí do 3 skupin: 

 Při objednávání materiálu, kde každý druh materiálu s vyznačeným 

atestem musí být dodavatelem samostatně zabalen. Podle čísla 

objednávky si skladník v knize certifikátů může najít všechny atesty a 

certifikáty. 

 Při dodání materiálu a komponent, kde se provádí vstupní kontrola, podle 

místa přejímky, kterou provádí skladník nebo vedoucí skladu. Jedná se 

především o množstevní kontrolu a kontrolu kvality. 

 Při uskladnění dovezeného materiálu, kde materiály po vstupní kontrole 

musí být zařazeny do prostoru ke skladování.  
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Obrázek č. 3:Postupový diagram nákupu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dalším krokem ke kvalitnímu produktu je samotná výroba. Tento proces je rozdělený 

do dvou celků, na předvýrobní etapu a realizační etapu. Dále si realizační etapu můžeme 

rozdělit na 4 části - část projekce, část technologie a výroby, část montáže a část výstupní 

kontroly. Všechny důležité kroky se zaznamenávají ve formě tabulek v komerčním 

tabulkovém editoru nebo písemnou formou. 

 

Obrázek č. 4: Hierarchie výroby (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Realizace výroby nastává po potvrzení smluvního vztahu, kdy vedoucí obchodního 

ekonomického a technologického úseku projednává s pracovníky obchodního úseku a 

úseku skladů, veškeré otázky, které se týkají vyřízení zakázek a stanovuje priority 

s ohledem na termíny realizace. Poté zasílá požadavek vedoucímu výrobního úseku.  
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Vedoucí výrobního úseku posílá prostřednictvím e-mailu požadavky na výrobu 

vedoucímu provozu. Tento požadavek je pak dále zpracován do elektronického 

formuláře. 

Vedoucí provozu poté se skladníkem zajišťuje potřebné množství surovin na zakázku. 

Je zde možnost operativního zajištění požadavku zákazníka. Vedoucí provozu tuto 

změnu může zohlednit v objednávce na výrobu změnou priority. Změna se musí poslat 

vedoucímu výrobního úseku, který poté stanovuje pořadí výroby podle způsobu 

technologie a její efektivitou. Před zahájením práce je nutno zvolit vedoucího směny a 

tuto funkci určuje vedoucí provozu. Pokud vedoucí provozu shledá neefektivní způsob 

výroby produktu, telefonicky uvědomí vedoucího obchodního, ekonomického a 

technologického úseku. 

Při ukončení výroby jedné položky z objednávky, vedoucí směny uvádí do tabulky 

v komerčním tabulkovém editoru ANO do sloupce. Jedenkrát týdně je prováděna 

kontrola a aktualizace skladu, tato aktualizace se značí do tabulky v komerčním 

tabulkovém editoru. Jednou do měsíce je prováděna inventura, která se opět značí do 

tabulky excelu. Doporučená minimální zásoba materiálu je stanovena na základě 

zkušeností a statistických hodnot z prodeje. 

Skladník při vstupní kontrole přebírá výchozí surovinu převážením a vyplněním vážního 

listu, který je ve formě papíru a je uložen u dalšího skladníka. Vedoucí provozu provádí 

před zahájením práce vytipování operací a upřesní technologický postup na základě 

požadavků na výrobu. Tento požadavek jednoznačně specifikuje výrobek přesným 

popisem a kódem. Vedoucí směny musí dle dokumentace uložené v PC vyhledat a 

zajistit odborné nastavení a běh strojů a během výroby provádí kontroly, které zapisuje 

do pasportu (formou propisky a papíru). O celém průběhu výroby je veden zápis a 

vedoucí směny svým podpisem stvrzuje správnost, opět v papírové formě. 

Hotové výrobky jsou převzaty skladníkem do skladu a skladník stvrzuje podpisem 

převzetí. Výstupní kontrola je prováděna technickým pracovníkem nebo technologem 

až po ukončení celé šarže výrobku. Záznam je prováděn do protokolu a dále do průvodky 

výrobku.  

Zakázka se expeduje zákazníkovi na základě plánu expedice. Plán expedice je ve formě 

tabulky v komerčním tabulkovém editoru. Obchodní úsek nebo eventuálně skladník 
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vystaví dodací list a vydá zboží a následně se vystavuje faktura. Pokud zákazník hradí 

zboží v hotovosti, dostává dodací list i fakturu. 

 

 

Obrázek č. 5:Postup výroby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Proces výroby a nákupu a logistiky nebyl rozebraný úplně do nejnižších úrovní. Celý 

proces výroby od nákupu surovin, přes přijetí těchto surovin na sklad, výrobu a expedici, 

je vázán vnitřními předpisy a normami, o kterých, po domluvě s vedením společnosti, 

nesmím podrobněji psát. 

Tabulka č. 2: Zodpovědnost za procesy a jejich výstupy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces Zodpovědný pracovník Výstup 

Plánování výroby 

Vedoucí obchodního 

ekonomického a 

technologického úseku 

Výrobní plán 

Dostatek materiálu Vedoucí skladu/skladník Rozhodnutí 

Objednávka materiálu 
Vedoucí obchod. ekonom. 

a technologického úseku 
Objednávka 

Příjem materiálu na sklad Skladník Příjemka 

Kontrola materiálu Skladník Rozhodnutí 

Reklamace materiálu Skladník Podaná reklamace 

Požadavky na výrobu Vedoucí výrobního úseku Formulář 

Technologie výroby Vedoucí výrobního úseku Efektivita 

Určení vedoucího směny Vedoucí provozu Vedoucí směny 

Výroba produktu Vedoucí provozu Produkt 

Výstupní kontrola 
Technický 

pracovník/technolog 
Protokol 

Balení Vedoucí směny Pasport 

Skladování Skladník Příjemka/výdejka 

Expedice Vedoucí skladu Odbyt zboží 
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3.3 Kontroly 

Součástí všech podniků jsou kontroly a kontrolní procesy. I v tak menším podniku jako 

je firma XY, jsou kontroly běžné. Dokáží zajistit výbornou kvalitu výsledného produktu 

a tím ušetřit finanční prostředky.  

3.3.1 Kontrola ve výrobním procesu 

Kontrola ve výrobním procesu začíná už při dovozu surovin na další zpracování. Při 

dovozu suroviny je prováděna zraková kontrola skladníkem. Při výrobě můžeme 

zahrnout do kontroly i normy a předpisy, podle kterých se výroba řídí. Výsledná kontrola 

potom potvrzuje kvalitu výrobku. Pro lepší přehled je napíšu do tabulky i s možným 

způsobem opravy. 

Kontroly od začátku výroby vypadají následovně: 

Tabulka č. 3: Přehled kontrol ve výrobě (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kontrola Vykonavatel Oprava 

Kontrola surovin Skladník Reklamace suroviny 

Vstupní kontrola Vedoucí směny Seřízení 

strojů/normy/předpisy 

Mezioperační kontrola Vedoucí výroby Dodržování vnitřních 

předpisů 

Výstupní kontrola Technolog/ technický 

pracovník 

Oprava už není možná/ 

špatná šarže 

Balící kontrola Skladník Znovuzabalení 

100% výstupní kontrola Technolog Reklamace 

 

 

Pracovníci kromě chyb, které mají v popisu práce odstranit, jsou povinni při jakémkoliv 

problému kontaktovat vedoucího výroby a poté telefonicky i vedoucího obchodního, 

ekonomického a technologického úseku. Nejdůležitější kontroly jsou na začátku výroby 
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a poté v procesu výroby, jelikož může dojít ke špatnému nastavení stroje a tím zdržení 

práce. Právě proto se ze začátku kontroluje podle norem a předpisů nastavení stroje a 

poté v průběhu procesu výroby se náhodně kontroluje produkt, aby se při případné chybě 

mohl stroj ještě rekonfigurovat. Pokud je na výstupní kontrole zjištěno, že výsledný 

produkt neodpovídá kvalitě, nejčastější chyba nastává v nastavení stroje, tudíž za to 

může lidský faktor (únava, přepracovanost, aj.). Proto se na těchto místech dbá na 

dodržování norem a technických dokumentacích. 

Dalšími kontrolami jsou kontroly manažerské jako například:  

Tabulka č. 4: Přehled manažerských kontrol (Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ kontroly Zodpovědná osoba Nástroje kontroly 

Audit Vedení společnosti Audity zákazníků/ roční 

audit, měsíční audit 

Kontrola průběhu výroby Vedoucí výrobního úseku Pracovník 

Inventura Vedení společnosti Pracovníci 

 

 audit – interní audit vykonává vedení společnosti, jednou ročně se vykonává 

audit od odběratelů, který vykonávají vyškolení pracovníci dalších firem, 

 kontrola průběhu výroby – vedoucí výrobního úseku si zkontroluje průběh plnění 

výroby celého plánu, výrobků nebo dílů, ze kterých se skládá výsledný produkt. 

Kontrolu zapisuje do tabulky v programu MS Excel. Na jednotlivých strojích si 

míru plnění dokáže spočítat i pracovník obsluhy selským rozumem, 

 inventura – inventura probíhá každý měsíc ve výrobním závodu. Kontroluje se 

stav surovin, jestli sedí s počtem v účetním systému POHODA. 

3.4 Vyhodnocení současného stavu 

Analyzovaná firma XY působí na první dojem profesionálně a zkušeně. Z velké části je 

to zásluha jednatelů společnosti a vedení společnosti, která se snaží vyjít vstříc všem 

zákazníkům, i když v dnešní době, při přívalu nekvalitního zboží z Polska a Číny a jejich 

podkopávání cen, je to občas složité. Klade také důraz na spokojenost zaměstnanců a 
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snaží se s nimi udržovat přátelské vztahy. Poskytuje jim možnost dalšího vzdělávání, 

vzdělávání v oblasti cizích jazyků i jiné další benefity. 

Co se týče výrobního procesu, je zkušenými pracovníky, normami a předpisy, tradicí na 

trhu a spokojenými zákazníky, optimalizovaný. Ale na základě více návštěv, jak ve 

výrobním podniku, tak v budovách vedení, si tvrdím soudit, že z hlediska informačních 

systémů a automatizace výroby, ulehčování administrace si tento podnik nevede příliš 

dobře. 

3.4.1 Vyhodnocení situace postupu nákupu a logistiky 

Z analýzy a návštěv ve společnosti vyplynulo, že jeden z největších problémů je ten, že 

firma postrádá jakýkoliv rozsáhlejší informační systém doplněný například o MRP 

systém. Nakupování surovin pro výrobu probíhá až v případě objednávek, tudíž se může 

stát, že dodavatelé nebudou mít na skladě potřebné zboží, a tudíž zakázku nebude moci 

provést. Jakékoliv plánování nákupu probíhá přes výpočty, speciálně upravené 

pracovníky, kteří dokonce musí počítat i s odchylkami a mankem z hlav, ve formě 

tabulek v komerčním tabulkovém editoru. Dalším problémem je, že vedoucí výroby, 

pokud výroba nejede, si nemůže ani zkontrolovat minimální zásobu. Kontrola stavu 

surovin je taky nemožná přes PC, musí se kontrolovat fyzicky. Objednávání se dělá 

formou telefonátů a domluvy. Dle mého se jedná o zbytečné mezičlánky ve výrobě. 

3.4.2 Vyhodnocení situace výroby 

Situace ve výrobě je ucházející, největší problém může vzniknout při přidávání příměsí 

do konečného produktu, který se dělá ručním vážením. Dalším problémem je potom 

sekce nastavení stroje, které se musí dělat ručně v průběhu výroby, jelikož zastavení a 

přenastavení stroje na výrobu by bylo pro firmu ztrátové, tudíž pracovníci musí, občas i 

z vlastních zkušeností, přenastavit odchylky a nastavení stroje. Všude ve výrobě je snaha 

o co nejrychlejší a nejkvalitnější proces, z čehož vyplývá, že tato práce je stresově 

náročná a vyžaduje si neustálou pozornost. Nedávno podnik zavedl novou část stroje do 

výroby a ten navýšil celkovou stresovost práce, jelikož se ještě stále vypilovává správně 

nastavení této části a v minulosti byly přímo s touto částí problémy. Optimalizací a 

částečnou automatizací tohoto procesu, by se snížil stres pracovníků a zároveň by se 

zvýšila efektivita výroby, což by mělo za následek snížení nákladů. 
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Jedním z vylepšení, které by v budoucnu mohlo příznivě ovlivnit průběh výroby, ale i 

proces nákupu, je zavedení MRP informačního systému na plánování výroby, čímž by 

se eliminovaly mezičlánky v procesu výroby a také ulehčení a větší přehlednost pro 

zaměstnance. 

3.4.3 Vyhodnocení řídících procesů 

Řídící procesy v dané společnosti jsou na vysoké úrovni, ale jako všude, i tady jsou 

možnosti vylepšení. 

Politika podniku si zakládá na nejkvalitnějších postupech na každé úrovní procesu 

výroby produktu. K tomuto účelu byly zavedeny ISO normy 9001 a vlastní normy a 

předpisy spolu s certifikáty, které spolu tvoří systém managementu kvality. Tyto normy 

v sobě zahrnují množství předpisů a nařízení, ale největším požadavkem je se neustále 

zlepšovat. Důležitým krokem bylo zavedení vnitřních předpisů. Tyto předpisy tvoří 

základní návod pro produkci kvalitních produktů. Díky vnitřním předpisům se 

minimalizuje nadbytečný odpad z výroby, který se dále dá zpracovávat jako surovina 

pro další výrobu. Hlavním záměrem vnitřních předpisů je zefektivnění práce, čistota 

pracoviště a postupy a nástroje, které patří na určená pracoviště. Nevhodné podmínky 

na pracovišti mohou vést k poklesu efektivnosti výroby a finančním ztrátám. 

Mezi další aspekty zlepšování patří neustálé zaškolování vedení i pracovníků firmy. 

Jedná se jak o nové metody postupu práce, tak i o zlepšení znalostí při práci s PC. 

Kromě toho se v podniku pravidelně konají porady nejen s vedoucími pracovníky, ale 

také s ostatními zaměstnanci. Všem pracovníkům společnosti byla nabídnuta, na 

náklady společnosti, možnost vzdělávání se v cizím jazyce, což může vést ke zlepšením 

vztahů s odběrateli ze zahraničí. 

3.5 Analýza požadavků na zefektivnění činností spojených s výrobou 

V této části budou představeny požadavky společnosti na zefektivnění činností 

spojených s výrobními procesy. Na základě těchto požadavků, se budu snažit vybrat 

alternativu, které tyto požadavky splní. Definování požadavků na zefektivnění procesů 

souvisejících s výrobou je tedy důležitým krokem. Veškeré požadavky, které by měly 
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být zefektivnit procesy spojené s výrobou, byly konzultovány s vedením společnosti a 

také s pracovníky na vedoucích pozicích. 

3.5.1 Požadavky na zefektivnění činností 

 Řízení výroby – plánování a řízení výroby 

 Řízení nákupu – kontrola stavu surovin na výrobky, zadání objednávky surovin 

 Účetnictví – podnik si vede účetnictví v účetním softwaru POHODA, požadavek 

na propojení s účetním systémem 

 Kontrola stavu surovin / skladový systém – vygenerování stavu surovin vždy 

první den v měsíci, evidování hrubého stavu surovin, aktualizace a připočtení 

surovin k aktuálnímu stavu každý den 

 Prodej – prodej zboží 

 Správa lidských zdrojů – řízení zaměstnanců 

 Plánování výroby – propočet času na výrobu a množství surovin, kalendářní 

systém 

 Import a export dat – možnost nahrání dat do řešení, popřípadě stažení 

v kompatibilním formátu pro systémy a softwary 

 Docházkový systém – kontrola a evidence pracovní doby a pracovní náplně 

zaměstnanců 

 Evidence výroby – rozdělení provozních dílen a jejich množství vyrobených 

výrobků, provozní hodiny 

 Jazyková optimalizace – jazykem musí být čeština 

 Návaznost na e-shop – návaznost s e-shopem 

 Možnost rozvinutí systému – možnost rozšíření o další funkcionality 

Nejdůležitějším faktorem při pořizování určitého řešení je cena, do které se musí 

zahrnout i všechny práce spojené s implementací. Dále rozhoduje doba implementace, 

provozní náklady a podpora. Výhodou pro společnost bude, pokud poskytovatel bude 

z tuzemského trhu, aby při potížích, bylo vyřešení problému co nejrychlejší. 
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3.5.2 Uživatelé 

Po konzultaci s IT oddělením a analýzy procesů plyne, že společnost pro řízení podniku, 

potřebuje alespoň 7 licencí zejména pro: 

 Jednatele společnosti 

 Účetní 

 Vedoucího skladu 

 Vedoucího výroby 

 Obchodní úsek 

 IT oddělení 

3.5.3 Shrnutí požadavků 

U nového řešení budou rozhodovat tato kritéria:  

 Provozní náklady 

 Pořizovací cena 

 Provoz na stávajícím vybavení 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Při vytváření návrhu řešení, vycházím z provedených analýz, jejich shrnutí, návštěv ve 

výrobě a v neposlední řadě po konzultacích s vedoucími pracovníky. Návrh řešení 

optimalizace bude ovlivněn i tím, že podnik sice má ziskovost, ale takto rozsáhlé změny 

můžeme sice navrhnout, ale znamenaly komplexní organizační změny, které by stály 

nemalé finanční prostředky. Proces je těžší v tom, že vedení společnosti je v průměru ve 

vyšším věku a pracovníci nejeví moc nadšení k učení se novým technologiím a 

programům. Mají zavedeny svoje postupy, kterých se těžko vzdají, a ještě k tomu, kdyby 

museli absolvovat více školení na pochopení a naučení se práce s novými programy a 

technologiemi.  

Dalším problémem je, že vedení podniku si nestanovuje vlastní finanční prostředky, a 

ani před začátkem roku není stanoven rozpočet vymezený na vylepšení efektivity. 

Jakýkoliv návrh na vylepšení musí projít hlasováním jednatelů při valné hromadě. 

Z toho vyplývá, že mé návrhy na vylepšení nemohou být nějak převratné, a to i pokud 

by se jednalo o malé změny, tak jsou v praktickém ohledu nerealizovatelné. Návrhy 

budou sloužit podniku jako návod, kterým směrem by se měl podnik vybrat, aby dosáhl 

větší efektivity a eliminoval mezičlánky v průběhu procesu výroby. 

4.1 Návrh řešení s využitím cloudového úložiště 

Cloudové úložiště je služba, která umožňuje ukládat data prostřednictvím internetu nebo 

jinou sítí do úložného prostoru mimo pracoviště. (15) 

Cloudová úložiště usnadňují zálohování dat, jejich sdílení mezi uživateli a jednoduchý 

přístup k souborům z několika zařízení (osobní počítač, notebook, mobilní telefon, 

apod.). Přístup k datům je umožněn přes webové stránky nebo přes složky v počítači. 

Synchronizace probíhá zcela automaticky díky vlastním synchronizačním programům. 

(16) 
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Tabulka č. 5: Srovnání výhod a nevýhod cloudových úložišť (Zdroj: Vlastní zpracování dle (16)) 

VÝHODY NEVÝHODY 

Zálohovaná data Připojení k internetu 

Přístupnost Bezpečnost dat 

Snadné sdílení souborů Ochrana soukromí 

Prostor zdarma Placené zvýšení prostoru 

 

 Zálohovaná data – Soubory uložené na cloudovém úložišti jsou po dokončení 

synchronizace zálohovány. V případě nehody s počítačem zůstává přístup 

k aktuálním souborům. Není potřeba provádět zálohování – probíhá 

automaticky. 

 Přístupnost – Přístup k datům je možný odkudkoliv s připojením k internetu. 

Aplikace je možné instalovat na telefony nebo tablety. Přístup je možný i 

z jiného počítače po přihlášení k účtu. 

 Snadné sdílení souborů – Příjemci souborů mohou nahlížet nebo upravovat 

vytvořené soubory, které jim nasdílíte. 

 Prostor zdarma – Alespoň 2 GB prostoru na nahrávání dat nabízí poskytovatel 

každého cloudového úložiště. 

 Připojení k internetu – Cloudová úložiště fungují na principu ukládání každé 

změny v souboru nahráváním na internet. Pro používání cloudového úložiště je 

tedy nutné mít přístup k internetu. 

 Bezpečnost dat – Všechna data jsou skladována na serverech poskytovatele, 

nelze tedy vyloučit riziko neoprávněného přístupu třetích stran. 

 Ochrana soukromí – Někteří poskytovatelé cloudových úložišť si ve smluvních 

podmínkách vyhrazují právo k přístupu, případně využití nahraných souborů. 

 Placené zvýšení prostoru – Za rozšíření prostoru pro uložení dat se platí formou 

měsíčních nebo ročních poplatků. 
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4.1.1 Návrhy na poskytovatele cloudového úložiště 

Dropbox 

Patří mezi nejznámější online úložiště. Dropbox má snadnou registraci a používání. 

Synchronizační aplikace podporuje počítačové systémy Windows, Linux i Mac. Mobilní 

aplikace je podporována systémy Android i iOS. Servery jsou situovány v USA. (17) 

Tabulka č. 6: Plusy a mínusy služby Dropbox (Zdroj: Vlastní zpracování dle (16, 17)) 

PLUSY MÍNUSY 

Šifrování dat  Datový prostor zdarma pouze 2 GB 

Přehledné a jednoduché webové rozhraní Nepodporuje systém Windows Phone 

Podpora verzování souborů Servery se nacházejí v USA 

Poplatky za zvýšení kapacity úložiště jsou 9,99 eur měsíčně za 1 TB (terabyte) prostoru. 

Google Drive 

Známé online úložiště provozované společností Google. Složitější registrace na úkor 

zabezpečení účtů. Nabízí provázanost s dalšími produkty od společnosti Google. 

Aplikace podporuje všechny systémy (iOS, Android, Windows, Mac). Servery jsou 

situovány po celém světě. (18) 

Tabulka č. 7: Plusy a mínusy služby Google Drive (Zdroj: Vlastní zpracování dle (16, 17, 18)) 

PLUSY MÍNUSY 

Datový prostor zdarma 15 GB 
Soubory v PC se musí nacházet v jedné 

složce 

Uživatelsky přívětivý Nutnost založení učtu u Google 

Šifrování dat na úložišti 
Offline editace pouze prostřednictvím 

prohlížeče Google Chrome 

Provázanost s dalšími produkty Google  

Servery rozmístěné po celém světě  

Poplatky za zvýšení kapacity úložiště jsou měsíční: 1,99 $ za 100 GB (gigabyte), 9,99 $ 

za 1 TB, 99,99 $ za 10 TB, 199,99 $ za 20 TB a 299,99 $ za 30 TB. 
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Microsoft OneDrive 

Cloudové úložiště od Microsoftu. Nabízí propojení s kancelářským balíčkem MS 

Office. Aplikace podporuje všechny systémy (iOS, Android, Windows, Linux). Servery 

jsou rozmístěny po celém světe. (17, 19) 

Tabulka č. 8: Plusy a mínusy služby Microsoft OneDrive (Zdroj: Vlastní zpracování dle (16, 17, 19)) 

PLUSY MÍNUSY 

Záloha nastavení počítače s Windows Data na úložišti nejsou šifrována 

Rychle a přehledné webové rozhraní 

Ve smluvních podmínkách si Microsoft 

vyhrazuje právo na skenování souborů a 

vyhledávání závadného obsahu. Možnost 

smazání souboru 

Datový prostor 5 GB zdarma  

Poplatky za zvýšení kapacity jsou měsíční:49,99 Kč za 50 GB, 92 Kč za 200 GB. 

Microsoft také nabízí „rodinný tarif“, který obsahuje 1 TB + Office 365 na 5 počítačů a 

5 tabletů za 269,99 Kč měsíčně. 

4.1.2 Výběr poskytovatele cloudového úložiště 

Po konzultacích s vedením, IT oddělením a pracovníky ve společnosti jsme přišli 

k závěru, že nejlepším poskytovatelem řešení využití cloudového úložiště by byla 

společnost Google a její cloudové úložiště Google Drive. Důvodem pro výběr služby 

Google Drive jsou následující: šifrování dat během přenosu i na samotném úložišti, 

možnost revize souborů, maximální velikost jednoho souboru je 5 GB (což je více než 

dostačující), zabezpečení prostřednictvím Google účtu, který podporuje dvoufázové 

ověření, provázanost s dalšími produkty Google (využití kalendáře na plánování). 

Většina pracovníků využívá webový prohlížeč Google chrome, takže ani offline editace 

není problémem. 

Přínosy využití cloudového úložiště se projeví zejména odstraněním mezičlánků 

v komunikaci mezi vedoucím pracovníky jednotlivých oddělení. Nebude potřeba složitě 

vypisovat požadavky na objednávky suroviny prostřednictvím e-mailů nebo 
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telefonickou domluvou. Dále bude možnost exportu tabulek vytvořených v tabulkovém 

editoru do formátu pdf. 

V reálném čase bude možnost sledovat nové požadavky, popřípadě průběh výroby 

zadáváním stavu průběhu výroby ve všech úrovních podniku. Vedoucí skladu a 

skladníci budou mít možnost kontrolovat stav surovin v reálném čase a nebude potřeba 

telefonicky zjišťovat stavy surovin prostřednictvím účetního úseku, který má jako jediný 

přístup do Pohody, kde se zobrazuje aktuální stav surovin. 

V reálném čase bude také možná kontrola docházky pracovníků a jejich odpracované 

hodiny. Dále se pak budou dát kontrolovat provozní hodiny výrobních strojů a tím se 

budou dát minimalizovat případné poruchy. 

Díky umožnění náhledu do dokumentů v reálném čase si vedení může kontrolovat stav 

výroby a momentální stav výroby určité zakázky. 

Celkově se optimalizují procesy spojené s výrobou a eliminují se zbytečné mezikroky 

při domluvě jaké suroviny jsou potřeba nebo co se momentálně vyrábí. Zefektivní se 

komunikace mezi jednotlivými odděleními a eliminují se případné nedorozumění, které 

můžou nastat po telefonické komunikaci. Celkově by společnost mohla profitovat díky 

tomu, že všechny oddělení by věděli, co je potřeba nakoupit, popřípadě co se 

momentálně vyrábí a bude mít přehled o tom, jak výroba postupuje. 

Náhledy do souborů budou možné i prostřednictvím mobilního telefonu, popřípadě po 

domluvě s IT oddělením i z osobních počítačů pracovníků doma. Tímto by se zlepšila 

komunikace s pracovníky i vedením v případě dovolených, nebo po skončení pracovní 

doby. 

4.2 Návrh řešení s využitím informačního systému 

Alternativním návrhem ke cloudovým úložištím je výběr informačního systému, který 

bude probíhat podle požadavků stanovených podnikem. Na základě těchto požadavků 

jsem za pomoci internetových portálů, které se věnují podnikovým informačním 

systémům, a podle určených kritérií doporučil skupinku vhodných informačních 

systémů. 
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Kritéria výběru u těchto internetových portálů byla obecná, tudíž je návrh pouze obecný. 

Pokud by podnik zvolil tuto možnost řešení, musí se kontaktovat ověřený dodavatel 

systémů a podrobně s ním projít a probrat čeho by se měl konkrétní informační systém 

týkat a jak by si podnik představoval funkčnost informačního systému. 

4.2.1 Výběr ERP systémů 

Pomocí internetových portálů, zaměřujících se na podnikové informační systémy 

v kategorii ERP, jsem provedl analýzu a prozkoumal možnosti. Na základě požadavků 

podniku na informační systém a po následné selekci systémů splňujících obecné 

požadavky, jsem vybral dva. Rozhodující bylo především provedení systému, obsah a 

hardwarové požadavky. 

Vybrané dva informační systémy jsou níže popsány a představeny. U každého je 

hodnocení kladů a záporů a následně hodnocení body. Ke kritériím jsou přiřazeny váhy, 

které určují důležitost. Body jsou na stupnici 1 až 5, kdy hodnocení je (1 – velmi 

důležité, 5- nedůležité). Bodové hodnocení je poté zprůměrováno. Na konci se nachází 

průměrná známka pro systém jako celek a slovní komentář, zda je pro firmu vhodný, či 

ne. 

Bodové ohodnocení kritérií: 

 Pokrytí požadavků: 2 

 Doba implementace: 3 

 Cena: 1 

 Náklady na provoz: 2 

 Jednoduchost / přehlednost: 4 

 Potřebné hardwarové vybavení: 2 

Slovní komentář 

 1 až 2 – Vhodný systém 

 3 – Zvážení použitelnosti systému 

 4 až 5 – Systém není vhodný pro společnost 
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Tabulka č. 9: Výběr ERP systémů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Dodavatel 

Vision32 Vision Praha s.r.o. 

IS Bílý Motýl BM Servis s.r.o. 

 

Nyní si jednotlivé ERP systémy představíme a popíšeme 

Vision32 

Systém je složen z části klientské a části serverové, tudíž je zde využívána architektura 

klient/server na bázi jazyka SQL. Klientská část aplikace byla vyvinuta pro práci pod 

operačními systémy MS Windows. Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby bylo 

přehledné a pohodlné pro obsluhu. Systém lze modifikovat dle potřeb společnosti. Díky 

nástrojům přizpůsobení lze měnit vzhled a chování. Pomocí editorů je možnost úpravy 

tiskových sestav, které jsou nastaveny dle potřeb uživatelů společnosti. 

 

Obrázek č. 6: Logo Vision32 (Zdroj: (13)) 
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Obrázek č. 7: Uživatelské prostředí Vision32 (Zdroj: (13)) 

 

Hodnocení kladů a záporů 

+Možnost přizpůsobení se potřebám uživatelů 

+Velké pokrytí oborových řešení 

-Počet položek určitých agend je limitován 
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Tabulka č. 10: Bodové hodnocení Vision32 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritérium Body 

Pokrytí požadavků 2 

Doba implementace 3 

Cena 2 

Náklady na provoz 2 

Jednoduchost/přehlednost 3 

Potřebné HW vybavení 3 

Známka 2,5 

Slovní komentář 

Systém je vhodný, ale 

musí se jeho implementace 

ještě projednat 

 

IS Bílý Motýl 

IS Bílý Motýl je vhodnější spíše pro středně velké podniky. Systém preferuje unikátní 

individuální nastavení procesů pro každou firmu. Díky jeho modularitě je škálovatelný 

a vyjde vstříc individuálním požadavkům společnosti. Systém je založen na principech 

procesního řízení. Systém je postaven na technologii relační databáze a na logické 

struktuře BPM. 

 

Obrázek č. 8: IS Bílý Motýl logo (Zdroj:(14)) 
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Obrázek č. 9: Uživatelské prostředí IS Bílý motýl (Zdroj: (14)) 

Hodnocení kladů a záporů 

+Modularita a škálovatelnost 

+Pokrytí procesů a individuálních požadavků 
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Tabulka č. 11: Bodové hodnocení IS Bílý Motýl (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kritérium Body 

Pokrytí požadavků 2 

Doba implementace 4 

Cena 3 

Náklady na provoz 3 

Jednoduchost/přehlednost 2 

Potřebné HW vybavení 3 

Známka 2,9 

Slovní komentář Systém není úplně vhodný, zvážení použitelnosti 

systému 

 

Jako nejvýhodnější ERP systém se zde jeví Vision32, proto bych vedení firmy navrhl 

jako potencionální možnost informačního systému. V prospěch Visia32 rozhodlo 

především pokrytí požadavků a příznivá cena. Pro systém Visio32 si dále popíšeme, jak 

by mohla vypadat implementace, padlo-by rozhodnutí o koupi.  

4.3 Návrh implementace Vision32 

Společnost požaduje kompletní řešení. Provoz bude zajištěn na firemním serveru. 

Jednalo by se tedy o řešení klient/server. Využívalo by se technologie tlustého klienta, 

což by znamenalo, že veškeré uživatelské a aplikační služby by byly zpracovávány u 

klienta. Server by sloužil na uchování dat a spravování databáze. K přístupu na server 

do databáze by se uživatel připojil přes LAN nebo WAN.  
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Obrázek č. 10: Architektura klient/server (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nasazení nového informačního systému by probíhalo za běžného chodu podniku, ale 

muselo by se zajistit, aby nebyl chod podniku ohrožen. Přechod ze stávajícího 

informačního systému na nový bude možno uskutečnit až po otestování funkčnosti 

nového systému. Do doby otestování bude společnost nadále využívat svoje tabulkové 

metody v programu MS Excel a účetnictví v ekonomickém systému POHODA. 

Samotná implementace bude prováděna dodavatelem systému. Implementace je 

rozdělena do několika etap. 

 Návrh infrastruktury – je provedena analýza současného stavu a poté se 

navrhne možné řešení 

 Nastavení systému – instalace systému na server a jeho následná konfigurace 

 Realizace programových úprav včetně dokumentace a testování – po tomto 

kroku je dodaný systém připravený na nasazení do zkušebního provozu 

 Konverze dat – konverze dat ze stávajícího informačního systému na nový 

 Školení koncových uživatelů – proškolení všech uživatelů, kteří budou se 

systémem pracovat. Uživatelé (zaměstnanci) získají vědomosti pro práci se 

systémem (2) 
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4.3.1 Přínosy nového informačního systému 

 Přehled stavů zásob pro všechny pracovníky, kteří se skladem pracují 

 Zefektivnění pracovních procesů (objednávky surovin) 

 Zvýšení produktivity zaměstnanců 

 Kvalitnější přehled o objednávkách a jejich provedení 

 Zlepšení komunikace mezi vedoucími pracovníky 

 Menší náročnost při doplňování skladových zásob 

4.4 Porovnání cloudové úložiště vs. informační systém 

Pokud by podnik zvolil řešení s využitím cloudového úložiště, tak by určitě nastalo 

optimalizování procesů týkající se výroby. V případě zvolené společnosti by tyto 

procesy zahrnovali procesy všechny, od logistiky nákupu surovin, přes výrobu 

konkrétního produktu až po naskladnění a následnou expedici. Pozitiva řešení problému 

s využitím cloudového úložiště jsou zmíněny výše. 

Pokud by podnik zvolil řešení s využitím informačního systému, troufám si říct, že 

optimalizování procesů spojených s výrobou by bylo ještě vyšší než u řešení s využitím 

cloudového úložiště. Ale v tomto případě řešení se jedná pouze o řešení obecné, tudíž 

nemusí zahrnovat všechny požadavky na informační systém podniku. Pro správné 

posouzení je potřeba kontaktovat ověřeného dodavatele informačních systémů a projít 

s ním všechny možnosti implementace a popřípadě rozebrat optimalizaci systému na 

specifickou výrobu zvoleného podniku. 

Při tomto porovnání dvou řešení se zde jeví lépe řešení s využitím cloudového úložiště, 

a to díky jednodušší implementaci, ceně, a i neochotě pracovníků učit se novým věcem. 

4.5 Ekonomické zhodnocení 

Z hlediska využití řešení cloudového úložiště by byla cena oproti řešení informačního 

systému zanedbatelná. Roční výdaje by byly odhadem 70.000 Kč a nemuselo by se platit 

za nasazení řešení externímu pracovníkovi, jelikož by se o to postaralo IT oddělení. 

Možným zvýšením výdajů za využití cloudového úložiště by bylo najmutí například 
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brigádníka na poloviční úvazek, který by se o toto řešení staral a řešil problémy, které 

by mohly nastat. 

Na druhou stranu využití informačního systému by bylo o něco nákladnější. Osobně se 

mi nepodařilo zkontaktovat dodavatele systému Vision32. Přesné vyčíslení celkové 

ceny informačního systému tudíž nelze podrobně určit. Po konzultaci s vedoucím 

pracovníkem IT oddělení podniku jsme odhadem vyčíslili cenu na 1.300.000Kč. K tomu 

by se musela připočítat cena za podporu, školení zaměstnanců podniku a najmutí 

minimálně jednoho pracovníka, který by se o systém staral. Toto platí pro mé obecné 

řešení, které je uvedeno a popsáno výše. Troufám si tvrdit, že pokud by se společnost 

rozhodla přistoupit na toto řešení a setkali se o ověřeným dodavatelem systému, tak po 

konzultacích by se cena ještě zvýšila. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat procesy výrobního podniku a poté 

optimalizovat (navrhnout řešení) informační systém. Jelikož podnik disponuje pouze 

účetním systémem POHODA, který slouží výhradně jenom účetnímu úseku firmy, 

navrhl jsem implementaci nového informačního systému. 

V první řadě jsem provedl analýzu současného stavu. Byla provedena analýza 

pracovního postupu řízení výroby a pracovního postupu nákupu a logistiky. Při 

analýzách jsem využil fyzickou návštěvu společnosti, informace, které mi byly 

poskytnuty hlavním technologem a manažerem kvality firmy. Na závěr analýz byly 

vzhledem k procesům a potřebám jak společnosti, tak vedoucích pracovníků, 

definovány přibližné požadavky na optimalizaci procesů spojených s výrobou. Tyto 

požadavky byly přetvořeny pro osnovu sloužící k řešení buď cloudovým úložištěm nebo 

obecným návrhem nového informačního systému. 

Zvolená společnost XY se se svým počtem zaměstnanců řadí mezi malé podniky. Díky 

tomu jsem se zaměřil na řešení cloudovými úložišti a jako podprodukt jsem navrhl 

možné řešení za pomoci obecného návrhu informačního systému. Díky internetovým 

portálům byly vybrány 3 sužby cloudového úložiště, které byly dále popisovány a 

pomocí tabulek hodnoceny plusy a mínusy. Nejlepším řešením se zde jevila služby od 

společnosti Google Google Drive. 

Jako podprodukt řešení jsem provedl průzkum o informačních systémech a nakonec 

vybral 2 systémy, které alespoň zčásti splňovaly požadavky podniku. Jednotlivé systémy 

byly dále popsány a pomocí bodovacího systému obodovány. Z obecného bodového 

hodnocení nejlépe skončil systém Vision32. Pro který byl vypracovaný obecný návrh 

implementace. 

Na závěr byly uvedeny hlavní přínosy obou řešení a následná komparace ekonomického 

zhodnocení a ekonomického zatížení zvolené společnosti při výběru jednoho z řešení. 
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